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Abstract 
 

Welke betekenis geeft een vrouw aan haar lingerie? Welke zijn de onderliggende redenen die 

bijdragen tot de aankoop van lingerie bij vrouwen? Om deze vragen te beantwoorden doorlopen wij 

eerst een literatuurstudie en daarna ons eigen onderzoek. Om ons onderwerp wetenschappelijk te 

kaderen, bespreken wij de basis van het consumentengedrag, de evolutionaire psychologie, de 

geschiedenis van de mode en de lingerie en uiteindelijk bij de betekenis van de mode en de lingerie. 

Het consumentengedrag is dé basis voor ons onderzoek. Wij overlopen hier de factoren die een 

koopbeslissing kunnen beïnvloeden. Wanneer wij de basis van de evolutionaire psychologie 

beschrijven merken wij dat lingerie kan gezien worden als een middel om de voortplanting te 

bevorderen. Daarnaast is ook de geschiedenis van de mode en van de lingerie van groot belang. Deze 

beïnvloeden elkaar en bepalen mee hoe vrouwen de dag van vandaag tegenover lingerie staan. Tot slot 

bespreken wij de weinige onderzoeken die rond de betekenis van lingerie bestaan. Hierop zullen wij 

ons onderzoek baseren. Ons onderzoek bestaat uit een vragenlijst, ingevuld door 523 bruikbare 

respondenten. De data zijn verwerkt met het programma spss. Uit ons onderzoek blijkt dat onze 

voorgestelde redenen wel degelijk achterliggende redenen voor de aankoop van lingerie zijn. Hierbij 

horen zelfzekerheid en comfort samen en ook aantrekkelijkheid en  macht/kracht horen samen. Wat de 

betekenis betreft zien we dat lingerie ervoor kan zorgen dat een vrouw zich zelfzeker, aantrekkelijk of 

machtig voelt.    
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Algemene inleiding 
 

Elke vrouw draagt lingerie. Maar welke betekenis geeft een vrouw aan haar lingerie? En wat zijn de 

onderliggende redenen die bijdragen tot de aankoop van lingerie door vrouwen? 

 

Om deze vragen te beantwoorden maken wij gebruik van een literatuurstudie en een eigen onderzoek.  

 

In deze literatuurstudie overlopen wij enkele, voor ons onderzoek belangrijke, onderwerpen. Wij 

bespreken eerst de basis van het consumentengedrag en daarna staan we even stil bij de evolutionaire 

psychologie. Hierna doorlopen wij in een sneltempo de geschiedenis van de mode en van de lingerie 

en eindigen doen wij in dit deel met de betekenis van de mode en de lingerie. 

 

In deel 2 doorlopen wij het onderzoeksrapport. Wij zullen stilstaan bij de methode van ons onderzoek, 

dit wil zeggen, de steekproef, het materiaal, de procedure en de resultaten van ons onderzoek.  

 

Wij eindigen deze wetenschappelijke verhandeling met een algemeen besluit en een discussie. 
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1. Deel 1: Literatuurstudie 

 

1.1. Inleiding 

 

Aan de hand van deze literatuurstudie willen wij graag ons onderzoek, dat later in deze 

wetenschappelijke verhandeling uitgebreid aan bod zal komen, wetenschappelijk ondersteunen. Deze 

literatuurstudie bestaat uit vier delen, met name consumentengedrag, evolutionaire psychologie, 

geschiedenis van de mode en de lingerie en betekenis van de mode en de lingerie. Aangezien wij 

willen onderzoeken welke betekenis vrouwen aan lingerie geven en aangezien wij dit willen doen aan 

de hand van de achterliggende redenen die centraal staan bij het kiezen en kopen van lingerie, komen 

wij automatisch terecht bij het consumentengedrag. Wij willen eigenlijk het consumentengedrag van 

Vlaamse vrouw op vlak van lingerie onderzoeken. Daarvoor moeten wij de basis van dit 

consumentengedrag en waardoor dit allemaal beïnvloed wordt, bestuderen. Aangezien wij slechts een 

beperkt aantal woorden mogen schrijven, zullen wij ons beperken tot de kern van de zaak. Naast dit 

consumentengedrag lijkt het ons ook noodzakelijk om stil te staan bij de basis van de evolutionaire 

psychologie. Ook hier kunnen we niet omheen wanneer wij ons onderzoek wetenschappelijk willen 

kaderen. Ook zullen wij het in dit deel kort hebben over de geschiedenis van mode en lingerie. De 

geschiedenis is van heel groot belang en is noodzakelijk voor ons onderzoek. Het is deze geschiedenis 

die de houding van vrouwen nu ten opzichte van lingerie mee bepaalt. Hierna zullen wij stil staan bij 

de betekenis van mode en uiteindelijk ook, waar het allemaal om draait, de betekenis van de lingerie. 

Van hieruit zullen wij dan overstappen naar deel twee, namelijk het onderzoeksrapport. 

 

1.2. Consumentengedrag 

 

1.2.1. Algemeen 

 

Over „consumentengedrag‟ valt heel veel te vertellen en men kan hier heel ver in gaan. In dit 

hoofdstuk behandelen wij enkel de basis van het consumentengedrag en enkel die delen die voor ons 

verder onderzoek van belang zijn. 

 

Consumentengedrag verwijst naar “de manier waarop individuen en huishoudens diensten en merken 

selecteren” (Kotler, Keller, Robben & Geuens, 2008, p103). Consumentengedrag verwijst ook naar 

“de wijze waarop zij na aanschaf, deze producten en diensten gebruiken om tegemoet te komen aan 

hun behoeften, evenals de wijze waarop zij zich na gebruik ontdoen van deze producten” (Kotler, 
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Keller, Robben & Geuens, 2008, p103). Als marketeers dit hele proces in kaart kunnen brengen zullen 

zij veel effectiever de juiste producten op de juiste manier aan de juiste consumenten kunnen 

aanbieden. Inzicht in het consumentengedrag en in het koopproces is dus noodzakelijk. Voor ons is 

vooral de eerste fase van belang. Wij willen weten op basis waarvan de vrouw lingerie selecteert 

tijdens het aankoopproces, wat de achterliggende reden is van deze beslissing. Wij houden hierbij geen 

rekening met beïnvloedingsfactoren uit de winkel en dergelijke maar wel met persoonlijke, culturele, 

sociale en psychologische factoren (Kotler et al., 2008, p. 101-127; Van Raaij & Antonides, 1997, p. 

18-22; Zaltman, 2003, p. 25-49). 

  

Om het koopgedrag te begrijpen moet men vertrekken vanuit het stimulus/respons model.  

Dit model, ook wel het black box model genoemd heeft men ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in 

gedrag van consumenten. Dit is een hiërarchisch model want men gaat uit van een aantal 

opeenvolgende gebeurtenissen. In dit model beschouwt men de consument als een soort black box, 

men weet niet wat er zich in het hoofd van de consument afspeelt en dit kan men dus ook niet of heel 

moeilijk onderzoeken. Wat men wel kan onderzoeken zijn de stimuli waaraan de consument 

blootgesteld wordt en het uiteindelijke resultaat. Een voorbeeld van deze stimuli is reclame. De 

consument komt met deze stimulus in contact, zal deze al dan niet verwerken en dit zal dan een 

respons, bijvoorbeeld het kopen van een product, tot gevolg hebben. Deze verwerking is bij iedereen 

anders, soms worden de prikkels zelfs helemaal niet verwerkt. Men moet zich dus concentreren op de 

fase voor en na het verwerken van de stimuli (Kotler et al., 2008, p. 101-127; ThiemeMeulenhoff, n.d.; 

Zaltman, 2003, p. 25-49).  

 

Naaste marketingstimuli, omgevingsfactoren enzovoort, zijn er ook kenmerken en het denkproces van 

de consument zelf die een invloed hebben op de koopbeslissing. Om klanten effectief te kunnen 

bereiken en bedienen is het dus noodzakelijk dat de marketeers besef hebben van alles wat de 

consumenten kan beïnvloeden en dat ze deze stimuli proberen te begrijpen. Hieronder zullen we de 

kenmerken van de consument en enkele psychologische processen die het koopgedrag kunnen 

beïnvloeden, bespreken. Wij hechten hier niet zoveel aandacht aan omgevingsfactoren en 

marketingstimuli omdat deze voor ons onderzoek van minder groot belang zijn (De Pelsmacker, 

Geuens & Van Den Bergh, 2008, p. 139-141; Kotler et al., 2008, p. 101-127; Tutor2u, n.d.; Van Raaij 

& Antonides, 1997, p.32). 

 

1.2.2. Culturele kenmerken 

 

Het koopgedrag van de consument wordt door verschillende factoren beïnvloed. Uiterst belangrijk zijn 

de culturele, sociale en persoonlijke factoren van de consument. Onder culturele factoren verstaan we 
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de cultuur waarin iemand omgroeit en de subcultuur en sociale klasse waartoe iemand behoort. De 

cultuur waarin iemand opgroeit en daaruit volgend dus ook de waarden waar iemand belang aan hecht 

zijn heel bepalend voor de wensen en de behoeften die iemand heeft. Dezelfde of zelfs een grotere 

invloed heeft de subcultuur waartoe iemand behoort. Dit is al een veel specifiekere groep dan een 

algemene cultuur. Subculturen ontstaan op basis van een gemeenschappelijke religie, hobby, 

nationaliteit, ideeën enzovoort. Deze groep heeft heel specifieke ideeën, belangen, waarden en 

behoeften. Meer en meer gaat men marketingprogramma‟s ontwikkelen die speciaal gericht zijn op 

deze subculturen. Tot slot heeft ook de sociale klasse waartoe iemand behoort een grote invloed. 

Onder sociale klasse verstaan wij een homogene en duurzame groep binnen een hiërarchisch 

opgedeelde en gestructureerde samenleving. Deze opdeling is meestal op basis van politieke en/of 

economische positie en interesses. Mensen die tot dezelfde sociale klasse behoren delen ook bepaalde 

interesses en waarden, maar deze mensen gaan zich bijvoorbeeld ook op dezelfde manier gaan 

gedragen, kleden enzovoort. Ook hier gaan marketingspecialisten gebruik van maken en zich steeds 

vaker op steeds specifiekere groepen gaan focussen (Kotler et al., 2008, p. 101-127; Tutor2u, n.d.;  

Van Raaij & Antonides, 1997, p. 46-48, 63-67; Wikipedia, 2010i; WorldLingo, 2010). 

 

1.2.3. Sociale kenmerken 

 

Naast de culturele kenmerken, die van groot belang zijn, zijn er ook nog sociale factoren. 

Consumenten worden beïnvloed door hun gezin en referentiegroep waartoe ze behoren maar ook door 

hun sociale rol en status. Met referentiegroepen bedoelen we “alle groepen met een directe of indirecte 

invloed op de houding of het gedrag van een individu” (Kotler et al., 2008, p.105). Het is door deze 

referentiegroepen dat een individu in aanraking komt met andere waarden, gedragingen en 

levenswijzen en het zijn deze referentiegroepen die een bepaalde druk uitoefenen op het zelfbeeld en 

de attitude van iemand. Dit laatste heeft dan weer invloed op de koopbeslissing. Voor marketeers kan 

het handig zijn om deze referentiegroepen van hun doelgroep in kaart te brengen. Belangrijk is wel dat 

hun invloed verschilt van product tot product. Voorbeelden van referentiegroepen zijn vrienden, 

collega‟s en het gezin. Bij ons onderzoek gaan wij ook polsen naar de invloed die vrienden en partners 

kunnen hebben bij de aankoop van lingerie (Kotler et al., 2008, p. 101-127; Tutor2u, n.d.; Van Raaij & 

Antonides, 1997, p. 338-359).  

 

Het gezin is een speciale referentiegroep en heeft enorm veel invloed op een persoon. Er moet wel een 

verschil gemaakt worden tussen het gezin waarin men opgroeit en het gezin dat men zelf sticht. Beide 

hebben een verschillend effect. Het gezin waarin men opgroeit heeft vooral een grote invloed op de 

attitude die men ontwikkelt ten opzichte van politiek, religie, liefde enzovoort. Het gezin dat men zelf 

sticht daarentegen heeft een grote invloed op de dagelijkse aankopen. Belangrijke en heel erg 
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invloedrijke factoren binnen het gezin zijn de partner en de kinderen. Hier is sprake van twee 

algemene verschuivingen. Er is binnen het aankoopproces een verschuiving tussen mannen en 

vrouwen en van ouders naar kinderen. Vrouwen gaan veel vaker ook mannelijke producten kopen en 

eveneens andersom. Daarnaast hebben kinderen de dag van vandaag binnen een gezin en in het 

algemeen veel meer te zeggen en hebben zo een veel grotere invloed op de aankoopbeslissingen van 

hun ouders. Daar komt dan ook nog bij dat ze zelf een veel grotere koopkracht hebben vergeleken met 

vroeger. Kinderen zijn een even belangrijke doelgroep dan volwassenen. Daarom ook dat marketeers 

steeds vaker campagnes specifiek richten op kinderen en tieners (Kotler et al., 2008, p. 101-127; 

Tutor2u, n.d.; Underhill, 1999, p. 107-167; Van Raaij & Antonides, 1997, p. 320-337).  

 

Naast deze referentiegroepen en het gezin hebben ook de rol die iemand vervult en de status die 

daaruit voortkomt een niet te onderschatten invloed op de koopbeslissing. Met een rol bedoelen we de 

activiteiten die een individu binnen een groep uitoefent. Dit brengt een status met zich mee. Mensen 

gaan juist die producten aankopen die hun rol en status ondersteunen, die hun rol en status 

verduidelijken. Producten zijn in deze context een soort statussymbool (Kotler et al., 2008, p. 101-127; 

Tutor2u, n.d. Van Raaij & Antonides, 1997, p. 51-58). 

 

1.2.4. Persoonlijke kenmerken  

 

De derde categorie factoren die een bijzonder grote invloed hebben op de aankoopbeslissing zijn de 

persoonlijke kenmerken van de consument. Dit zijn factoren zoals leeftijd, levensfase, persoonlijkheid, 

zelfbeeld, beroep, economische omstandigheden, levensstijl en waarden (Kotler et al., 2008, p. 101-

127; Tutor2u, n.d.).  

 

Afhankelijk van de leeftijd gaan mensen andere behoeften hebben en dus ook andere producten kopen 

en anders tegenover bepaalde producten staan. Ook smaak en dergelijke kunnen afhankelijk zijn van 

de leeftijd van de consument. Marketeers moeten zich bewust zijn van deze verschillen en hier 

rekening mee houden. Parallel met de leeftijd is ook de levensfase waarin men zich bevindt bepalend 

voor de aankoopbeslissingen. Men zal anders tegenover bepaalde producten staan en ook andere 

producten kopen wanneer men tiener is en thuis bij de ouders woont dan wanneer men net getrouwd 

is. Marketeers gaan zich steeds vaker richten op een enkele levensfase, zodat ze hier heel specifiek een 

bepaalde groep kunnen bereiken. Wel moet ook rekening gehouden worden met psychologische 

levensfasen, zoals een scheiding of het overlijden van de partner. Ook dit heeft een invloed op het 

consumentengedrag. Dit zijn zaken waar wij in ons onderzoek rekening mee zullen houden. Wij 

vroegen onze respondenten onder andere naar de leeftijd en naar de burgerlijke staat, zo kunnen we 

hun verschillende visies op lingerie vergelijken (Kotler et al., 2008, p. 101-127; Tutor2u, n.d.). 
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Het beroep en de economische omstandigheden van een persoon kunnen ook bepalend zijn bij de 

aankoop van producten. Deze verschillende beroepsgroepen kunnen andere interesses hebben en dus 

ook andere producten kopen, maar door factoren zoals inkomen en schulden kan er zich ook gewoon 

een beperking voordoen waardoor men soms niet anders kan dan bepaalde producten kopen, 

onafhankelijk van interesses. Het is belangrijk dat je als marketeer weet welke beroepsgroepen 

geïnteresseerd zijn in uw producten. Zodat je je producten volledig kan afstemmen op deze groep. Er 

zijn bijvoorbeeld bepaalde computerprogramma‟s ontwikkeld specifiek voor advocaten (Kotler et al., 

2008, p. 101-127; Tutor2u, n.d.; Van Raaij & Antonides, 1997, p. 58-60).  

 

Andere heel belangrijke factoren zijn de persoonlijkheid en het zelfbeeld van een individu. Met 

persoonlijk bedoelen wij “datgene wat een persoon karakteriseert” (Van Dale, 2010b), dit zijn zaken 

zoals onafhankelijkheid, zelfvertrouwen, eerbied voor anderen enzovoort. In ons onderzoek gaan wij 

enkele persoonlijkheidskenmerken linken aan de lingerieaankoop van vrouwen. We gaan kijken of 

hiertussen een samenhang te vinden is. Het in kaart brengen van persoonlijkheidskenmerken kan heel 

handig zijn voor het begrijpen van de productkeuze en aankoopbeslissing. Er is ook zoiets als 

„merkpersoonlijkheid‟. Hiermee bedoelen wij een reeks menselijke karaktertrekken die gelinkt worden 

aan een merk. Mensen zouden sneller grijpen naar producten en merken met een gelijkaardige 

persoonlijkheid als de eigen persoonlijkheid. Deze merkpersoonlijkheid komt ook kort aan bod in ons 

onderzoek. Naast de persoonlijkheid speelt ook het zelfbeeld een grote rol. Hoe een persoon zichzelf 

ziet (zelfbeeld) kan natuurlijk sterk verschillen van hoe een persoon zichzelf zou willen zien (ideale 

zelfbeeld). “Deze effecten kunnen beter naar voren komen bij producten waarvan de consumptie in de 

publieke ruimte plaatsvindt in vergelijking met producten die in de privésfeer worden geconsumeerd” 

(Kotler et al., 2008, p. 109). Ook dit is alweer iets waar de marketeer rekening moet mee houden 

(Aaker, 1997; Kotler et al., 2008, p. 101-127; Tutor2u, n.d.; Van Raaij & Antonides, 1997, p. 183-

188).  

 

Voordat wij dit deeltje over de persoonlijke factoren afsluiten willen wij nog kort stilstaan bij de 

levensstijlen en waarden van mensen. Want ook deze twee factoren hebben een grote invloed op de 

koopbeslissing. Met levensstijl bedoelen wij de „manier van leven‟ (Van Dale, 2010c). Deze 

levensstijl kan je uitdrukken aan de hand van AIO‟s: Activities, Interests en Opinions. Dit zegt iets 

over de hele persoon en over die persoon in relatie tot zijn of haar omgeving. Daarnaast worden 

consumentenbeslissingen ook beïnvloed door de waarden die een persoon heeft. Dit zijn 

“overtuigingen die de basis vormen voor de attitude en het gedrag van consumenten” (Kotler et al., 

2008, p. 110). Deze kernwaarden bepalen de wensen en keuzes van mensen op elementair niveau en 

voor een lange termijn. Deze waarden gaan dus veel dieper dan gedrag en attitudes 

(BusinessDictionary, 2010; Kotler et al., 2008, p. 101-127; Van Dale, 2010c; Van Raaij & Antonides, 

1997, p. 377-389). 
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1.2.5. Psychologische processen 

 
Naast de drie categorieën kenmerken van de consument zijn er ook psychologische processen die niet 

uit het oog mogen verloren worden. Deze hebben een grote invloed op de respons die consumenten 

hebben op marketingstimuli. Deze gaan dus ook mee het koopgedrag bepalen. Wij halen hier heel kort 

de volgende processen aan: motivatie, perceptie, ervaring en herinnering (Kotler et al., 2008, p. 101-

127; Tutor2u, n.d.).  

 

Een persoon heeft verschillende behoeften. Er zijn fysiologische behoeften en psychologische 

behoeften. Deze laatste verwijzen bijvoorbeeld naar de behoefte van erkeninning of waardering. Dit is 

iets wat wij onrechtstreeks zullen onderzoeken in ons onderzoek. Wij gaan onder andere na of een 

vrouw lingerie koopt om haar partner te willen verleiden. Dit is een vorm van erkenning, waardering, 

een gevoel van erbij te horen. Wanneer zo een behoefte sterk genoeg is, zal deze de persoon in kwestie 

aanzetten tot handelen. Zo een behoefte, die sterk genoeg is, noemen we een motivatie. Er zijn 

verschillende behoeftetheorieën, onder andere van Freud en van Maslow. Maar hier gaan wij niet 

verder op in gaan. Dit wil niet zeggen dat deze niet belangrijk zijn. Dit zijn ze zeker en vast en dit 

vooral voor marketeers. Ze hebben elk heel verschillende gevolgen voor de analyse van 

consumentengedrag. Het is belangrijk te weten welke mensen welke behoeften hebben en hoe men 

hier rekening kan mee houden (ConsumersVoice, n.d.; Kotler et al., 2008, p. 101-127; Mullins, 2007; 

Tutor2u, n.d.; Van Raaij & Antonides, 1997, p. 178-182). 

 

“Perceptie is het proces waarmee iemand informatie selecteert, organiseert en interpreteert om een 

betekenisvol beeld van de wereld om hem of haar heen te vormen” (Kotler et al., 2008, p. 111). Of een 

consument zal overgaan tot actie, zal afhangen van de perceptie. Deze perceptie is afhankelijk van de 

omstandigheden waarin men zich bevindt, factoren uit de omgeving en fysieke stimuli. Heel 

belangrijk hierbij is dat deze percepties verschillen van persoon tot persoon. “Mensen zien dingen op 

verschillende manieren” (Mullins, 2007, p. 132). Twee personen die aan dezelfde omgevingsstimuli 

worden blootgesteld kunnen hier beide verschillend op reageren. Dit is het gevolg van drie perceptuele 

processen, namelijk: selectieve aandacht, selectieve interpretatie en selectieve herinnering. De mens is 

geen passieve receptor van informatie. Hij ziet wat hij wil zien en hoort wat hij wil horen. De mens 

wordt voortdurend blootgesteld aan allerlei prikkels en kan onmogelijk alles verwerken. Hij zal hier 

dus een keuze maken, hij zal selecteren. De marketeer moet er voor zorgen dat zijn prikkels 

opgenomen worden door de consument. Wanneer dit zo is zal deze marketeer er ook moeten voor 

zorgen dat deze informatie ook het tweede perceptuele proces doorstaat. Consumenten gaan vaak 

informatie ombuigen, selectief interpreteren, zodat deze informatie overeenstemt met hun bestaande 

overtuigingen. Men moet er dus voor zorgen dat de stimuli verwerkt worden op de verwachte manier. 

Uiteindelijk komen we dan aan het derde proces, namelijk de selectieve herinnering. De consument 
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kan en wil niet alles onthouden en vergeet dus heel veel. Het is van het grootste belang dat de 

consument juist dat merk van de marketeer gaat onthouden. Consumenten gaan gemakkelijker 

informatie onthouden die overeenstemt met hun eigen attitudes en overtuigingen. Marketeers houden 

hier veel rekening mee en gebruiken technieken zoals herhaling, om het vergeten tegen te gaan en de 

selectieve herinnering te versterken (Kotler et al., 2008, p. 101-127; Mullins, 2007; Tutor2u, n.d.; 

Zaltman, 2003, p. 199-246). 

  

Wanneer mensen aan het handelen zijn, leren ze. Leren is “een permanente gedragsverandering naar 

aanleiding van opgedane ervaringen” (Solomon, Bamossy, Askegaard, Hogg & Verhagen, 2008, p. 

51). Als iemand met een bepaald product van een bepaald merk een positieve ervaring heeft dan zal dit 

een positieve invloed hebben op de andere producten van dit merk. Dit fenomeen heet generalisatie. 

Maar wanneer dit tweede product toch niet helemaal aan de verwachtingen voldoet zal de consument 

hier een onderscheid maken tussen de verschillende soorten producten van een bepaald merk. Dit 

proces heet discriminatie. Op die manier is de ervaring van mensen heel belangrijk en heel bepalend 

voor het koopproces (Kotler et al., 2008, p. 101-127; Solomon, Bamossy, Askegaard, Hogg & 

Verhagen, 2008, p. 50-72; Tutor2u, n.d.; Van Raaij & Antonides, 1997, p. 225-249). 

 

Herinneren is het vierde psychologisch proces dat een grote invloed heeft op de respons van 

consumenten op marketingstimuli. Met herinneren bedoelen we het proces waarmee informatie wordt 

opgehaald uit het geheugen. Of mensen zich informatie over merk al dan niet kunnen herinneren hangt 

af van de hoeveelheid en de sterkte van de informatie die aanwezig is in het geheugen. Daarnaast zijn 

er nog belangrijke factoren die dit herinneren beïnvloeden. Ten eerste zijn er de storingseffecten. Wij 

bedoelen hiermee dat informatie over andere merken voor storing kan zorgen doordat zij bijvoorbeeld 

verwarring veroorzaakt. De consument zal op die manier verschillende merken niet meer uit elkaar 

kunnen halen. “Nieuwe informatie die we leren, verdringt de oude” (Solomon et al., 2008, p. 64). De 

tweede belangrijke beïnvloedende factor is tijd. Meer bepaald de tijd tussen de blootstelling en dus het 

opnemen van de informatie enerzijds en het oproepen van de informatie anderzijds. Als er tussen deze 

twee gebeurtenissen te veel tijd zit, kan dit oproepen moeilijker gaan. Dus hoe meer tijd er tussen de 

twee processen zit, hoe moeilijker het opvragen van informatie. Ten slotte kan ook de omgeving 

waarin informatie wordt opgedaan en opgeroepen een effect hebben op het herinneringsproces. 

Bijvoorbeeld: als deze situaties en omgevingen gelijkend zijn zal dit oproepen gemakkelijker gaan. Er 

zijn nog zaken die het herinneren beïnvloeden maar hier gaan wij niet verder op in gaan omdat zij niet 

relevant zijn voor ons onderzoek. De consument moet hulpmiddelen krijgen om dit herinneren te 

vergemakkelijken en het is de marketeer die hiervoor kan zorgen (Kotler et al., 2008, p. 101-127; 

Solomon et al., 2008, p. 50-72; Zaltman, 2003, p. 199-246). 
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1.3. Evolutionaire psychologie 

 

Een andere manier om het consumentengedrag te benaderen is vanuit een evolutionair psychologisch 

perspectief. Wij willen dit onderwerp graag aanhalen omdat wij er van overtuigd zijn dat dit voor ons 

onderzoek van heel groot belang is. Hoewel het om een erg boeiend onderwerp gaat, moeten wij ons 

echter in het kader van dit onderzoek beperken tot de basis.  

 

Evolutionaire psychologie kan gezien worden als de basis van het consumentenonderzoek en het 

consumentengedrag en helpt deze te begrijpen (FlowQ, n.d.; Saad, 2007).  

 

De theorie die aan de basis ligt van veel sociaal wetenschappelijk onderzoek en dus ook van het 

consumentenonderzoek, is het SSSM, Standard Social Science Model. Dit model is nu enigszins 

verouderd want bij dit model gaat men er van uit dat menselijk gedrag enkel en alleen verklaard kan 

worden door de cultuur waarin een individu opgroeit en leeft. Hier wordt geen rekening gehouden met 

de biologische, evolutionaire factoren. De evolutionaire psychologie daarentegen houdt hier wel 

rekening mee en wordt daarom gezien als een vernieuwende benadering. Deze universele benadering 

gaat ervan uit dat menselijk gedrag gevormd wordt zowel door aangeboren biologische factoren als 

door de omgeving waarin iemand leeft en de ervaringen die iemand heeft opgedaan. Op die manier zal 

men de consument nog beter begrijpen (FlowQ, n.d.; Saad, 2007; Vyncke, 2008; Expertisecentrum 

Conflictmanagement, n.d.; Saad, 2007; StiBCO, n.d.). 

 

De evolutionaire psychologie gaat uit van vier gedragspatronen van Charles Darwin: Reproduction, 

Survival, Kin selection & Reciprocal altruism (Saad, 2009). Deze patronen staan centraal bij het 

menselijk gedrag en kunnen het consumentengedrag verklaren. Ze bestaan uit een reeks strategieën die 

bepaalde problemen oplossen, problemen die voortkomen uit de ontstaansgeschiedenis van de mens: 

Reproduction lost problemen op in verband met de partnerkeuze, Survival lost problemen op in 

verband met het overleven van een individu in een bepaalde omgeving, Kin selection lost problemen 

op in verband met het overleven en overleveren van de genen en Reciprocal altruism lost problemen 

op in verband met het leven in grote groep, samen met mensen die genetisch niets met elkaar te maken 

hebben, in een samenleving waar samenwerken noodzakelijk is om te overleven. Onze geest bestaat 

volgens de evolutionaire psychologie uit deze vier patronen van Darwin. De mens en zijn dagelijkse 

leven worden hierdoor overheerst. Als marketeer kan je dus niet om Darwin heen (FlowQ, n.d.; Miller, 

2009; Saad, 2007; Vyncke, 2008). 

 

Om de basisinstincten na te leven, om zich voort te planten, om liefde, respect, steun enzovoort te 

verkrijgen zullen mensen gebruik maken van fitnessindicatoren. “Fitnessindicatoren zijn signalen 

waardoor iemands individuele eigenschappen en kwaliteiten zichtbaar zijn voor anderen. Bijna elke 



 16 

diersoort heeft eigen fitnessindicatoren om partners aan te trekken, rivalen te bedreigen, roofdieren af 

te schrikken en hulp van ouders en soortgenoten in te roepen.” (Miller, 2009). Voorbeelden van 

fitnessindicatoren zijn de staart van een mannetjes pauw en de weelderige manen van een mannetjes 

leeuw. Ook mensen hebben fitnessindicatoren. Zo kopen zowel mannen als vrouwen bijvoorbeeld 

luxeartikelen (Miller, 2009; Snykers, 2009, p. 88-108).  

 

Fitnessindicatoren verwijzen naar biologische eigenschappen zoals bijvoorbeeld goede genen. De 

mens is zich niet echt bewust van de biologische functies van zijn fitnessindicatoren. Vaak kopen wij 

zelfs producten die onze ogenschijnlijke fitness (gezondheid, schoonheid, vruchtbaarheid, 

intelligentie) vergroten, maar die ten koste gaan van de werkelijke biologische fitness (Miller, 2009; 

Snykers, 2009, p. 88-108). 

 

Mensen gaan op basis van de fitnessindicatoren een partner zoeken om zich voort te planten. Sommige 

mannen gaan bijvoorbeeld een luxewagen gebruiken om vrouwen aan te trekken. Dit is vergelijkbaar 

met de pauwenstaart van een mannetjes pauw. Bij vrouwen is dit anders, zij gaan eerder luxeproducten 

kopen om hun status te verhogen. Neem nu een Prada handtas. De vrouw draagt die niet om een man 

aan te trekken, want mannen hebben hier over het algemeen geen aandacht voor. Vrouwen doen dit 

wel om de status te verhogen. Demonstratief consumptiegedrag bij vrouwen werkt dus niet bij mannen 

maar omgekeerd wel. Vrouwen trekken mannen aan op een andere manier (Miller, 2009; Snykers, 

2009, p. 88-108). 

 

Mensen gaan kenmerken in de verf zetten die stabiel zijn, kenmerken die het sterkst verschillen tussen 

mensen onderling en die het best de sociale vaardigheden en voorkeuren voorspellen. Dit zijn 

bijvoorbeeld kenmerken zoals schoonheid, vruchtbaarheid en persoonlijkheidskenmerken zoals 

vriendelijkheid (Miller, 2009; Snykers, 2009, p. 88-108). 

 

Evolutionaire psychologie verklaart waarom we gehecht zijn aan vriendschap, liefde, zelfrespect,… 

Het verklaart ons gedrag, koopgedrag, emoties, voorkeur en relaties. Wat mensen kopen wordt 

hierdoor  dus beïnvloed (Miller, 2009). 

 

Wij kunnen dit moeiteloos koppelen aan ons onderzoek en aan het onderwerp van deze 

wetenschappelijke verhandeling. Het feit dat vrouwen lingerie kopen zou vanuit dit evolutionair 

psychologisch perspectief kunnen gezien worden als een middel om een partner aan te trekken, een 

middel om genen door te geven en te laten overleven. Wij willen in ons onderzoek te weten kopen 

waarom een vrouw lingerie koopt: is dit om een man te verleiden of heeft zij hier zelf een andere 

verklaring of reden voor?  
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1.4. Geschiedenis 

 

In dit hoofdstuk beschrijven wij in grote lijnen de geschiedenis van de mode en van hieruit verfijnen 

wij naar de geschiedenis van de lingerie. Wij bespreken de geschiedenis van de Europese 

vrouwenmode. Deze historische evoluties zijn van uiterst groot belang omdat de uiteindelijke 

betekenis die de mode en de lingerie vandaag hebben, in deze geschiedenis gevormd wordt.  

 

1.4.1. Geschiedenis van de mode 

 

Kledij op zich bestaat al heel lang, maar de mode, “voorbijgaand gebruik in kleding” (Van Dale, 

2010a) en alles wat daar bij komt kijken is een fenomeen van de 20
ste

 eeuw. Voor de 20
ste

 eeuw was de 

kledij verschillend van land tot land, van streek tot streek en van stand tot stand (Seeling, 1999; Van 

Dale, 2010). 

 

Hier kwam verandering in toen de Engelsman Charles Frederick Worth in de 19
de

 eeuw naar Parijs 

trok en daar zijn creaties begon te signeren. Hij wilde niet langer alleen maar de leverancier van Zijne 

Keizerlijke Hoogheid Eugénie zijn. Hij was de eerste die zichzelf zag als een couturier, de eerste die 

zichzelf beschouwde als een ontwerper. Hij was meteen ook de eerste modeontwerper met sterstatus 

en wordt nu nog steeds door heel veel ontwerpers gezien als inspiratiebron (Seeling, 1999, p. 15-49).  

 

Worth ging heel slim te werk. Hij signeerde zijn kledingstukken als kunstwerken, stelde jaarlijks een 

nieuwe collectie voor en zorgde op die manier voor een constante verkoop door via zijn kledij de 

mode steeds te veranderen. Van dit laatste, namelijk de “verkoopbevorderende constante van 

verandering in de mode” (De Huizen van Oranje en Nassau, n.d.), profiteren de ontwerpers van nu, 

nog steeds. Op vlak van marketing kan dit dus al tellen. Worth‟s luxecreaties waren de eerste die 

„Haute Couture‟ genoemd werden. Dit was het begin van de „mode‟ (Seeling, 1999, p. 15-49; 

Wikipedia, 2009a; De Huizen van Oranje en Nassau, n.d. Culrureel Woordenboek, n.d.).  

 

De mode vindt haar oorsprong in Parijs. Parijs was hét modecentrum van de wereld. Mode heeft als 

belangrijkste kenmerk dat zij verandert, iets is al even snel „in de mode‟ als „uit de mode‟. Men gaat 

ervan uit dat de couturier dit alles bepaalt maar eigenlijk breekt een bepaald stuk pas door als de tijd 

daar rijp voor is, als de mensen er klaar voor zijn. De couturier was vergelijkbaar met een kunstenaar. 

Hij creëerde handgemaakte stukken die telkens uniek waren (Grumbach, 2008; Seeling, 1999). 

 

Eind 19
de

 en begin 20
ste

 eeuw was de zandlopervorm het ideaalbeeld bij de vrouwen. Men droeg toen 

heel strakke kledij, waarvoor een rechte houding noodzakelijk was. Dit kan vergeleken worden met 
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een soort dwangbuis. Je vindt dit ook duidelijk terug in de geschiedenis van de lingerie want het zijn 

de korsetten die dit alles mogelijk maken (cfr infra). Zo zag de vrouw eruit in de Belle Epoque en dus 

ook bij Worth was dit zo (Bressler, Newman & Proctor, 2002; Seeling, 1999). 

 

De eerste echte couturier, die niet enkel door zichzelf maar ook door anderen gezien werd als een 

ontwerper was Paul Poiret. Hij werkte kort voor Charles Frederick Worth en kende zijn hoogtepunt 

rond de eeuwwisseling. Hij maakte een einde aan het korsettentijdperk en voortaan was er geen 

zandlopervom meer maar recht vallende kledij. Poiret was geïnspireerd door de Jugendstil, de 

directoire van de 18
de

 eeuw, het Oosten en misschien ook wel door de voorvechters van de 

vrouwenrechten, want hier is men nog niet echt aan uit. Met deze bagage ontwierp hij een rok die 

vertrok onder de borst en van daaruit recht naar beneden viel. De poiret-vrouw was een levendige, 

zelfstandige, bescheiden en jonge vrouw. Hij ging er van uit dat hij de vrouwen bevrijd had, althans 

hun bovenlichaam. Poiret ontwikkelde zich tot een belangrijke couturier. Hij kon alles verkopen, van 

zijn kledij tot zijn eigen parfum tot decoratieartikelen. Dit is iets waarin vele ontwerpers, of beter 

gezegd, merken, hem nu nog steeds volgen (Baudot, 1997; Fashion, n.d.; Lehnert, 2000; Seeling, 

1999, p. 15-49; Wikipedia, 2010b).  

 

Naast Poiret waren er nog enkele andere belangrijke ontwerpers die deze periode sierden: Mariano 

Fortuny, Jacques Doucet, Jeanne Lanvin en Jeanne Paquin. Opvallend is dat deze laatste twee een van 

de eerste vrouwen waren die iets van verantwoordelijkheid verkregen hadden binnen de modewereld, 

een wereld  die tot op vandaag nog steeds door mannen gedomineerd wordt. Bovendien is het 

modehuis van Jeanne Lanvin nog steeds succesvol en nog altijd in familiehanden, dit als enigste 

(Lehnert, 2000; Seeling, 1999, p. 15-49; Van Beurden, 1994; Wikipedia, 2010c). 

 

1910-1919  

Het “visuele vuurwerk” (Seeling, 1999, p. 53) van Les Ballets Russes heeft zijn indruk nagelaten op 

Parijs. Dit bracht kleur, weelde, luxe en levendigheid met zich mee. Na de korsettenperiode en de 

periode van eenvoud was het nu tijd voor “uitheemse pracht” (Seeling, 1999, p. 54). Poiret had nog 

steeds enorm veel invloed op de mode, dit bleef zo tot aan de Eerste Wereldoorlog (Baudot, 1997; 

Lehnert, 2000; Seeling, 1999, p. 50-81).  

 

In deze periode kwam de decolleté „in de mode‟. Daarnaast werd meer en meer rekening gehouden 

met het comfortabel zitten van kledij. Een vrouw moest ook kunnen sporten, en daarvoor was er 

makkelijke kledij nodig. Zo introduceerde Coco Chanel, een van de grootste rivalen in de modewereld 

van Poiret, broekrokken of de eerste vrouwenbroeken. De broek voor de vrouw heeft een hele 

geschiedenis doorlopen om te staan waar zij nu staat. Het is pas op het einde van de 20
ste

 eeuw dat een 

vrouw met een broek volledig aanvaard wordt. Naast deze sportievere look, was er ook een erg 
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vrouwelijke look, namelijk jurken die als gewaden over het lichaam vielen. Dit waren de ontwerpen 

van Madeleine Vionnet, een van de belangrijkste ontwerpers uit die periode. Zij was de koningin van 

de snit, zonder haar zouden er nu geen glamourjurken bestaan (Charles-Roux, 2005; Lehnert, 2000; 

Seeling, 1999, p. 50-81; Wikipedia, 2010b). 

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog droeg de vrouw enkel werk- en rouwkleding. Maar hoe meer de 

oorlog vorderde en hoe meer slachtoffers er vielen, des te minder aandacht men schonk aan de kledij. 

Alle kledingsvoorschriften werden versoepeld. Niet enkel zwart mocht maar ook grijs en mauve en er 

was ook plaats voor juwelen. Ook de oorlog zelf had rechtstreeks invloed op de mode. Zo leken de 

mantels heel sterk op uniformen: lang en zij bedekten alles. Daarbovenop werd alle kledij veel losser 

en doelmatiger (Seeling, 1999, p. 50-81). 

 

Na de oorlog wilden de vrouwen deze vrijheden niet meer loslaten. Zowel de kledij als de moraal 

werden losser (Seeling, 1999, p. 50-81).  

 

1920-1929 

De jaren ‟20 staan bekend als wilde jaren, de jaren van jazz en charleston. Dit is een naoorlogse 

periode en dat voelde men. Men wou die onaangename periode zo snel mogelijk vergeten. Er heerste 

een grote tevredenheid, er werd veel gefeest en gedanst (Lehnert, 2000; Peacock, 1991, Seeling, 1999, 

p. 82-125).  

 

Belangrijk is dat in deze periode de vrouwen echte beroepen gingen uitoefenen, waardoor zij ook geld 

gingen verdienen en dit vervolgens vooral uitgaven aan zichzelf. Zij investeerden het meeste geld in 

hun uiterlijk (Seeling, 1999, p. 82-125).  

 

Een belangrijke term uit deze periode is „La Garçonne‟. Dit is een term uit de gelijknamige roman van 

Victor Margueritte. In de mode verwijst de term naar een vrouw met een kort kapsel, die carrière 

maakte, sigaretten rookte, zelfstandig was en mannenkleding droeg. Hierbij ging men de vrouwelijke 

vormen negeren. Ze verdwenen of werden zij minder zichtbaar gemaakt. Dit was het ideaalbeeld voor 

de vrouw uit dit decennium (Koninklijke Bibliotheek, n.d.; Seeling, 1999, p. 82-125; Van Beurden, 

1994). 

 

Natuurlijk droeg de vrouw ook jurken. Maar voor de korte charlestonjurken moesten deze vrouwelijke 

vormen ook verdwijnen. Dit was mogelijk dankzij platdrukkende lingerie (cox, 2000; Lehnert, 2000; 

Seeling, 1999, p. 82-125).  
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In deze periode stonden de accessoires centraal, deze moesten vooral choqueren en uitdagen. Een 

voorbeeld hiervan is het dun, lang sigarettenpijpje. Maar ook de parelketting werd onmisbaar. Hier 

deed eveneens de rugdecolleté zijn intrede (Lehnert, 2000; Seeling, 1999, p. 82-125).  

 

Alles stond in het teken van feest, maar de beurscrash maakte aan dit alles een einde. 

Dé ontwerpster uit die periode is Coco Chanel, invloedrijk tot op vandaag. Chanel creëerde La petite 

robe noire. Dit is “een korte, zwarte hemdjurk zonder kraag en met een gladde, lange mouw” (Van 

Beurden, 1994). Dit jurkje wordt nu nog steeds gezien als hét basisstuk dat elke vrouw in de kast moet 

hebben hangen. Er zijn talrijke variaties en combinaties mogelijk en het kan gedragen worden op elke 

gelegenheid (Charles-Roux, 2005; O‟Hara, 1989; RoSa, n.d.;  Seeling, 1999, p. 82-125; Van Beurden, 

1994). 

 

1930-1939 

De beurscrash heeft zijn sporen nagelaten. Er was veel werkloosheid en er waren veel faillissementen. 

Er werd minder uitgegeven dan in de jaren ‟20. Het ging er veel soberder aan toe. Men liep niet meer 

te koop met luxe en weelde, maar men wou toch een zeker aanzien behouden (Lehnert, 2000; Seeling, 

1999, p. 126-193). 

 

Dat brengt met zich mee dat men heel veel aandacht ging schenken aan maatkleding en aan de 

kwaliteit van de stoffen. Want alleen de duurste stoffen vielen mooi langs het lichaam. In dit 

decennium werd een einde gemaakt aan de androgynie. Vrouwen verlangden naar romantiek en 

werden terug een echte vrouw. Zo droegen de dames ‟s avonds lange jurken waarbij de vrouwelijke 

vormen weer helemaal tot uiting kwamen. Er heerste een soort natuurlijke elegantie. De vorm van de 

taille, borsten en heupen mochten terug gezien worden. Lange jurken waren volop in de mode, maar 

ook gecentreerde mantelpakken, bont, handschoenen, zonnebrillen en hoeden waren vrij populair 

(Seeling, 1999, p. 126-193; Van Beurden, 1994).  

 

Opvallend is de grote invloed die de film in die periode had op de mode. Men zei dat de film de mode 

beïnvloedde maar dit gebeurde ook omgekeerd. Door deze films bereikte de mode een heel groot 

publiek en hierdoor werden de ontwerpers beroemder dan ooit. Enkele belangrijke modeontwerpers uit 

deze periode zijn Nina Ricci en Marcel Rochas (Jones & Mair, 2005; O‟Hara, 1989; Seeling, 1999, p. 

126-193). 

 

1940-1949 

Ondanks de oorlog verdween de mode niet van het toneel. De stoffen waren schaars en de wetgeving 

was heel streng maar de Françaises wisten zich desondanks op vlak van mode te redden. Zij werkten 

met kleurrijke stoffen, maakten hoge hoeden en plateauzolen. Men was heel creatief. Overal in Europa 
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ging men anders met kledij om tijdens de oorlog. De Duitse vrouwen gingen eerder sober door het 

leven. In Engeland bestonden er door de rantsoenering heel strenge regels met betrekking tot de kledij. 

Zo waren er maximummaten voor de lengte van een rok en ook een maximum aantal plooien. Net 

zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de vrouw - doordat de mannen aan het front vertoefden - 

heel erg zelfstandig (Lehnert, 2000; Seeling, 1999, p. 194-231).  

 

Net voor de oorlog leken de kleren hoe langer hoe meer op uniformen en dit is lang zo gebleven. Men 

droeg vrij hoekige kledij. Het is ook in deze periode dat de spijkerbroeken en de sportieve 

Amerikaanse collegelook zijn ontstaan (Killoren, 2004; Lehnert, 2000; Seeling, 1999, p. 194-231). 

 

Na de oorlog kwam het culturele leven snel terug op gang, maar het maatschappelijke leven deed dat 

niet. Men durfde zich nog niet echt te vermaken. Als er dan al een feestje was, ging men zich op zulke 

gelegenheden zeker niet opkleden. Men droeg heel sobere jurken en versieringen waren uit den boze. 

Pas na de allereerste couturecollectie van Christian Dior in 1947 veranderde dit alles. Deze collectie 

verwees naar de Belle Epoque. Dit was de geboorte van de New Look (cfr infra) (Lehnert, 2000; 

Seeling, 1999, p. 194-231; Van Beurden, 1994; Wikipedia, 2010d).  

 

1950-1959 

De mode uit de jaren ‟50 was het allerlaatste hoogtepunt van de haute couture. Na de oorlog en de 

grote schaarste die deze met zich mee bracht verlangden de vrouwen naar luxe en weelde, naar plezier 

en overvloed en naar nieuwe zachte lijnen. Hier was geen sprake van androgyne mode (zoals dit na de 

Eerste Wereldoorlog wel het geval was). Het is in deze periode dat de New Look of “Ligne Corolle” 

(Van Beurden, 1994) zo populair werd. Een kledingstuk moest niet enkel functioneel zijn, de vorm en 

het ontwerp stonden centraal. Dit was opnieuw de zandlopervorm. Deze look werd getypeerd door 

afhangende schouders, ronde heupen en een heel fijne taille. De vrouw die tijdens de oorlog zo 

vrijgevochten en zelfstandig was wou nu weer op en top vrouw zijn. Zij leverde haar veroveringen 

terug in en verviel in haar ondergeschikte positie. Dit kon je duidelijk zien aan de kledij die vrouwen 

droegen. Een vrouw moest er altijd netjes uitzien, verliet het huis nooit zonder handschoenen, hoed, 

hoge hakken en nylons en zorgde dat alles altijd op elkaar afgestemd was (Lehnert, 2000; Seeling, 

1999, p. 232-333; Van Beurden, 1994; Wikipedia, 2010d). 

 

Het is de eerste keer dat een nieuwe ontwikkeling een heel grote bevolking bereikt en dit over de 

lands- en bevolkingsgrenzen heen. De middenklasse slaagde erin om dankzij de koopkracht, het 

ontstaan van kunstvezels en de confectie de stijl van de rijken en hun haute couture te kopiëren.  

Hierdoor was de haute couture niet enkel en alleen meer bereikbaar voor een bepaalde laag van de 

bevolking (Seeling, 1999, p. 232-333).  
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Het mode-icoon van dit decennium was zonder twijfel Christian Dior, maar ook Valentino en Hubert 

de Givenchy startten hun carrière in deze periode (Jones & Mair, 2005; O‟Hara, 1989). 

 

1960-1969 

De sixties zijn de belangrijkste tien jaar van de 20
ste

 eeuw op vlak van mode. Hier werd namelijk 

reproductie mogelijk en was het dus niet meer noodzakelijk dat een kledingstuk uniek was om als 

creatie door te gaan. Ook was het niet meer noodzakelijk dat de ontwerper het stuk zelf ontwierp. Het 

enige wat nog telde was het signatuur van de ontwerper. Dit gold voor kledij maar ook voor 

handtassen, zonnebrillen, schoenen enzovoort (Seeling, 1999, p. 334-405). 

 

In dit decennium hadden vooral de jongeren veel te zeggen. Zij kwamen in opstand tegen hun ouders 

en er kwamen grote generatieconflicten. De jongeren zetten zich af tegen de cultuur en ontwikkelden 

zelfs een tegencultuur. De economische groei zorgde ervoor dat de jongeren snel aan geld geraakten 

waardoor zij zich als volwaardige consumenten konden gedragen. Zij gaven hun geld uit aan kledij, 

accessoires, rock-„n-roll, drugs en reizen (Lehnert, 2000; Seeling, 1999, p. 334-405). 

 

Muziek was datgene wat alle jongeren verbond. Dit heeft ook een grote invloed gehad op de mode van 

die tijd. Zo ontstonden bijvoorbeeld ook de hippies waarbij de bloem, natuurlijke materialen en peace-

and-love centraal stonden (Seeling, 1999, p. 334-405; Van Beurden, 1994). 

 

Vanaf de jaren ‟60 veranderde alles. Ook de mode was niet meer als tevoren. Voor het eerst had de 

mode van de straat een invloed op de haute couture. Dé mode van dat moment was de minimode, heel 

fris, jeugdig en onschuldig. Twiggy zag er uit als hét ideaal van toen. Als mode-iconen had je dus 

langs de ene kant de Britse Twiggy en langs de andere kant de Amerikaanse Jacqueline Kennedy. Zij 

was het idool binnen de haute couture. Het is duidelijk dat de ontwerpers zelf minder en minder te 

betekenen hadden maar dat gewone vrouwen de mode konden sturen (Grumbach, 2008; O‟Hara, 1989; 

Seeling, 1999, p. 334-405; Twiggy, 2008; Wikipedia, 2010e). 

 

“Het genie van de eeuw” (Seeling, 1999, p. 355) was ongetwijfeld Yves Saint Laurent, hij was de 

opvolger van Dior. Maar ook Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel en Paco Rabanne verschenen dan op het 

toneel (Jones & Mair, 2005; Lehnert, 2000; Seeling, 1999, p. 334-405). 

 

1970-1979 

De sixties liepen gewoon over in de wilde jaren ‟70. Het doel van de jongeren uit de sixties was bijna 

bereikt. Maar de jongeren van het vorige decennium werden ook ouder en kregen zo de volgende 

generatie jongeren tegen zich. Deze nieuwe generatie jongeren had te kampen met werkloosheid, 
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economische crisis, inflatie en verveling. Dus hier was geen sprake meer van een rustige, 

optimistische periode maar eerder van woelige jaren (Lehnert, 2000; Seeling, 1999, p. 406-449).  

 

Dit uitte zich in die jaren op vlak van mode dan ook in de vorm van de jaren van de wansmaak. Alles 

werd gecombineerd en geprobeerd, van disco en retro, tot plateauzolen, hotpants en broeken met wijde 

pijpen. Antimode stond centraal. Dit kan je zien als een soort van protest maar het had eerder een 

bevrijdende doelstelling. De mode had geen regels meer, iedereen moest zelf zoeken en kiezen wat het 

best bij hem past. Ook hier nam de haute couture de ideeën van het gewone volk over (Seeling, 1999, 

p. 406-449).  

 

De „jeans‟ kende in deze periode haar grote doorbraak. Zij werd door iedereen en op elk mogelijk 

moment gedragen (Seeling, 1999, p. 406-449; Van Beurden, 1994).  

 

Net zoals in de jaren ‟60 hadden de muziek en dus de artiesten een grote invloed op de mode. 

Voorbeelden hiervan zijn David Bowie en zwarte funkmuziekanten (Seeling, 1999, p. 406-449).  

 

Belangrijk is dat er in deze periode carrière kleding ontstond voor vrouwen. Hoe hoger hun functie en 

hoe meer zij betrokken waren in een mannenwereld, hoe vrouwelijker zij gekleed moesten gaan 

(Seeling, 1999, p. 406-449).  

 

De modegenieën die in die tijd het licht zagen, waren oa Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, Kenzo, 

Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Stella McCartney en John Galliano (Jones & Mair, 2005; 

O‟Hara, 1989; Seeling, 1999, p. 406-449). 

 

1980-1989 

Het is vrij logisch dat na deze wilde jaren alles compleet veranderde. Dit was een reactie op de 

hippies. Nu mocht men rijk zijn en zonder grenzen consumeren. Geld verdienen stond centraal. De 

kloof tussen arm en rijk werd dan ook steeds groter (Seeling, 1999, p. 484-545).  

 

De yup (young urban professional) was het icoon van de jaren ‟80. Alles draaide rond macht. De 

mannelijke yuppie droeg pakken van Armani of Hugo Boss. Hij zat strak in het pak: een 

veruiterlijking van de innerlijke levenshouding met name die van eerzucht en ellebogenmentaliteit. De 

vrouwelijke yuppie droeg overdag een strak mantelpakje en dit – net zoals de man – met 

schoudervullingen, die macht moesten uitstralen. De vrouw dacht zo op het zelfde niveau van de man 

terecht te komen. Dit lukte aardig, al werd de vrouw nog steeds minder betaald. De vrouwen namen 

dus een deel van de mannelijke look over maar compenseerden dit dan bijvoorbeeld met luxelingerie. 

‟s Avonds waren er minder grenzen. Er kon veel door de beugel: opvallende kleuren, pofmouwen, 
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ballonrokken enzovoort. Christian Lacroix was dé ontwerper van het moment (Lehnert, 2000; Seeling, 

1999, p. 484-545; Wikipedia, 2009b).  

 

De yups leefden heel luxueus en ongeremd. Het lichaam werd gezien als een tempel en fitness en 

aerobics stonden dan ook regelmatig op het programma. De vrouw wou graag mannelijke vormen 

krijgen. Door onder andere Michael Jackson kreeg het man-zijn een andere invulling. Ook mannen 

gingen zich bezig houden met hun uiterlijk. Door de beurscrash kwam in 1987 een einde aan het 

luxueuze leven van de yups (Lehnert, 2000; Seeling, 1999, p. 484-545; Wikipedia, 2009b).  

 

Maar niet alleen de yuppies speelden een belangrijke rol in the eighties, ook de „zwarte‟ muziek heeft 

deze periode beïnvloedt. Genres zoals hiphop, house en rap creëerden naast een nieuwe dansstijl ook 

een nieuwe kledingstijl: street-fashion. Ook popidolen kregen invloed op de mode. Madonna en 

Michael Jackson, allebei kameleons als het op hun uiterlijk aankomt, hebben elk op een andere manier 

duidelijk hun stempel op dit decennium gedrukt. Tijdens de jaren „80 zag je op straat veel 

verschillende stijlen (Bloggen.be/ndl, 2009; Fashion, n.d.; Seeling, 1999, p. 484-545).  

 

Enkele bekende ontwerpers uit die periode zijn: Emilio Pucci, Gucci, Giorgio Armani, Gianni 

Versace, Dolce & Gabbana en Prada (Jones & Mair, 2005; O‟Hara, 1989; Seeling, 1999, p. 484-545; 

Van Beurden, 1994). 

 

Vanaf de jaren ‟80 draait alles rond een merknaam waarbij alles bepaald en gestuurd wordt door een 

goede marketingafdeling. De rol van de ontwerper zelf is heel sterk verkleind, hij is zelfs zo goed als 

overbodig geworden (Seeling, 1999, p. 484-545).  

 

1990-1999 

Dit was een periode van grenzeloosheid. De vrouw was veel onafhankelijker en had meer invloed op 

zowel de publieke als de private sfeer. Er waren ook geen grote ideologische grenzen meer. Dit is een 

periode van globalisering (Seeling, 1999, p. 546-606). 

 

Op vlak van de mode stelde men zich tevreden met „basics‟ (basisstukken). Deze basics werden door 

middel van de stof of een klein detail luxueus gemaakt. Luxe was hier iets wat niet echt opviel. Men 

ging ook steeds meer aandacht besteden aan het ecologische aspect. Veel zaken die dan in de mode 

waren, waren herhalingen uit het verleden. Men ging op zoek naar diepere betekenissen, naar de zin 

van het leven (Feldman, 1995; Maris, Prosé & Van Der Lee, 2008; Seeling, 1999, p. 546-606; Van 

Beurden, 1994).  
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Ook de nieuwe communicatietechnologieën hadden hun invloed op de mode. Door de snelle 

informatiestroom kwam de straatmode steeds dichter te liggen bij de haute couture, waardoor dé mode 

steeds uniformer werd. De „basics‟ brachten het minimalisme met zich mee, dit was dé mode van de 

jaren ‟90. Men vindt dit terug in de kledij maar ook bij de zonnebrillen, handtassen enzovoort. “Het 

bedrijf Prada begon ermee en de Duitse ontwerper Helmut Lang wordt gezien als de grote minimalist” 

(Van Beurden, 1994). Overdag was deze mode vrij strikt maar ‟s avonds waren er minder grenzen 

(Feldman, 1995; Seeling, 1999, p. 546-606; Van Beurden, 1994). 

 

De jeugd staat centraal. Elke vrouw wil er jong uitzien. Zij willen platte buiken, strakke billen, dragen 

meisjesachtige rugzakjes, korte rokjes en kniekousen. Hier beleeft de sportschoen zijn grote doorbraak 

(Feldman, 1995; Seeling, 1999, p. 546-606). 

 

Vandaag, in het jaar 2010, is er veel aandacht voor de stoffen en de details. Alles draait rond trends, 

die elkaar enorm snel opvolgen. Zo snel dat het moeilijk bij te houden is. De consument staat centraal 

en die is minder trouw dan voordien. De ontwerpers moeten hiermee en ook met de trends rekening 

houden, want ook hieraan zijn zij onderworpen. Zo kunnen zij zelf minder hun ding doen. Sowieso 

hebben zij, hoewel zij nog belangrijk zijn in het hele proces, heel weinig zeggingskracht vermits alles 

draait rond merken en hun logo‟s. Zij zijn niet meer onvervangbaar. De modehuizen worden gezien als 

gewone bedrijven waar de ontwerpers komen en gaan. Zij verliezen ook hun voornamen: Christian 

Dior bijvoorbeeld is nu gewoon Dior (Erner, 2004; Hauge, 2006). 

  

Mode is nu niet alleen meer iets dat „voorgeschreven‟ wordt door modehuizen maar mode kan nu 

evengoed ontstaan op straat. Dit wordt dan zo opgepikt en via omgekeerde weg naar de ontwerpers 

geleid, die dit dan omzetten in een collectie (Wikipedia, Geciteerd in: Proud2bme, n.d.).  

 

Mode is nu niet meer uniek maar informeel en democratisch. Iedereen kan alles dragen. Mensen doen 

nog steeds pogingen om anders dan de anderen te zijn maar dit vraagt heel veel energie en wordt 

moeilijker en moeilijker. Zoals gelezen in Erner (2004) zei Tocqueville al dat mensen steeds meer op 

elkaar gaan lijken, en dat is ook zo (Erner, 2004).  

 

De sterren van deze tijd zijn ongetwijfeld Jean-Paul Gaultier en Karl Lagerfeld. Want dat zijn de 

ontwerpers nu wel, supersterren. Hoewel hun functie minder en minder voorstelt. Zij verbinden hun 

persoonlijkheid aan een merk. Deze merken breiden uit, naar meerdere lijnen, accessoires, enzovoort 

(Jones & Mair, 2005; Erner, 2004). 

 

België staat nog niet zo lang bekend voor zijn mode. Pas vanaf de jaren ‟80 begint alles vlot te lopen. 

Vanuit de overheid werden allerlei initiatieven ondernomen om de mode-industrie een nieuw leven in 



 26 

te blazen. Op dat moment studeerden ook de „zes van Antwerpen‟ af. Door dit alles kreeg de Belgische 

mode internationale erkenning. Opvallend is dat de Belgische ontwerpers niet meedoen aan de sterke 

merkenuitbreiding. Bij hen staan de kwaliteit en het unieke centraal (Dhont, 2004; Van Beurden, 

1994).  

 

Nu wordt bijna overal ter wereld dezelfde modetaal gesproken, terwijl dit vroeger van land tot land 

kon verschillen. Zoals hier duidelijk wordt gemaakt is de mode steeds afhankelijk geweest van 

maatschappelijke processen. Deze beïnvloeden ook de geschiedenis van de lingerie. De geschiedenis 

heeft de mode gemaakt tot wat het nu is (Seeling, 1999). 

 

1.4.2. Geschiedenis van de lingerie   

 

Wat is lingerie? Het woord „lingerie‟ is oorspronkelijk een Franse term en betekent „damesondergoed‟. 

Ondergoed is kledij die men onder de andere kledij draagt en die dus in onmiddellijk contact staat met 

het lichaam. Juist omdat lingerie het dichtst bij de intieme delen van een vrouw komt, wekt dit een 

fantasie op bij mannen. Daardoor krijgt lingerie een erotisch kantje. De belangrijkste rol ervan is (was) 

dan ook het beschermen van het lichaam. Dit ondergoed zorgt voor de nodige hygiëne en comfort en 

beschermt het lichaam tegen minder aangename stoffen. Daarenboven geeft het ook een gevoel van 

privacy. Vandaar dat ook de stoffen waaruit deze lingerie vervaardigd was, heel belangrijk waren. 

Men maakte vooral gebruik van natuurlijke materialen. Vandaag is hier al heel wat veranderd. Er zijn 

heel veel soorten lingerie. Deze lingerie heeft z‟n eigen geschiedenis en u zal zien dat deze volledig 

parallel loopt met de geschiedenis van de mode ( Lingerie, 2005; Wikipedia, 2008; Infonu, 2008; 

Infonu, 2006; Jslingerie, 2007).  

 

Ook bij lingerie is er sprake van trends en ook zij volgt de mode. Daarnaast is het damesondergoed 

altijd al beïnvloed geweest door algemene maatschappelijke veranderingen alsook door de 

veranderingen van het vrouwelijke lichaam en door sociale veranderingen van de vrouw. De ene keer 

moest de vrouwelijkheid verdwijnen en de andere keer stond zij centraal. Lingerie was hiervoor 

telkens opnieuw een perfect hulpmiddel. Volgens sommigen geeft lingerie de identiteit weer van de 

drager (Lingerie, 2005 & Infonu 2008). 

 

In de oudheid droegen de vrouwen enkel een tuniek onder de bovenkledij. Hun naakte lichaam was 

vrij onder deze tuniek. Deze tuniek bestond uit bandjes en zag eruit als een riem die de borsten 

ondersteunde maar anderzijds ook de buik en de heupen ging platdrukken. Zo werd het lichaam 

volledig afgeplat en de vrouwelijkheid gecamoufleerd. Men deed dit bewust uit voorliefde voor 

harmonieuze vormen en om de afkeuring van mannen ten opzichte van de vrouw tegen te gaan. 
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Mannen waren in die periode niet te vinden voor vrouwelijke vormen ( Lingerie, 2005 &  Van Acker 

& Tilot, 2009, p. 30-37). 

 

In de 15
de

 eeuw ontstonden de korsetten en vanaf de 17
de

 eeuw stonden deze centraal. Hoe men er uit 

zag was veel belangrijker dan hoe de lingerie zat. Deze korsetten waren een soort keurslijf en waren 

sierlijk van snit, “het diende zelfs als liefdessymbool dat zo dicht mogelijk op het hart moest worden 

gedragen” (Bressler, Newman & Proctor, 2002). Men droeg het korset met een hemdje eronder om het 

lichaam te beschermen tegen de baleinen (Bressler et al., 2002; Van Acker & Tilot, 2009, p. 30-37). 

 

In de 18
de

 eeuw was het dan weer mode van smalle heupen en in de 19
de

 eeuw droeg men weer volop 

korsetten. Deze brachten veel ademhalingsproblemen met zich mee omdat zij het lichaam helemaal 

dichtknepen (Van Acker & Tilot, 2009, p. 30-37). 

 

In het begin van de 20
ste

 eeuw stond de S-lijn centraal. Dit wil zeggen: grote borsten en een holle rug 

(doordat het bekken sterk naar voor gekanteld werd). Hierbij had men ook nog een heel gecentreerde 

taille. Dit alles was mogelijk dankzij de korsetten, met ijzeren baleinen. Het is ook in deze periode dat 

de voorloper van de bh ontstond (Infonu, 2008; O‟Hara, 1989; Van Acker & Tilot, 2009, p. 30-37). 

 

Na de Eerste Wereldoorlog werd de vrouw veel zelfstandiger. Veel vrouwen waren vrijgevochten. Zij 

hadden kort haar, waren slank en zagen er zelfs een beetje jongensachtig uit. Deze androgyne mode 

had zijn weerslag op de lingerie van die periode. Het korset werd afgeschaft en al de overdreven 

vrouwelijke vormen verdwenen. De bh‟s van toen drukten de borsten plat (Bressler et al., 2002; Cox, 

2000; Infonu, 2008; Van Beurden, 1994). 

 

In de jaren 30 veranderde dit volledig, gedaan met de androgyniteit. De bh was toen erg populair en 

ook de korsetten waren er terug. Deze lieten de vrouwelijke vormen en rondingen duidelijk lieten zien. 

(Bressler et al., 2002; Cox, 2000; Infonu, 2008; Van Beurden, 1994). 

 

In de periode na de Tweede Wereldoorlog zag het lingerielandschap er weer volledig anders uit. Hier 

stonden terug de volle boezem, de ronde heupen en de wespentaille centraal. Lingerie kreeg een 

erotisch kantje. De oorlog was voorbij en de vrouwen wiens mannen gestreden hadden waren blij dat 

hun mannen heelhuids thuis waren gekomen. De vrouw wou er uit zien als een vamp, hier was er geen 

sprake meer van enkel functionele lingerie (Bressler et al., 2002; Van Acker & Tilot, 2009, p. 30-37; 

Infonu, 2008). 

 

De vrouw keerde terug naar de ondergeschikte positie. De korsetgordel en de bustier corbeille waren 

de nieuwigheden van die periode (Cox, 2000; Svendsen, 2004 ). 
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Slanke, jongensachtige vrouwen waren ook in de jaren 60 het ideaal. De bh‟s moesten ook hier de 

borsten kleiner doen lijken. Belangrijk is ook dat in deze periode lycra, een synthetische stof, ontstond 

waardoor de baleinen achterwege konden blijven (Bressler et al., 2002; Cox, 2000; Infonu, 2008). 

 

Eind jaren „70 en begin jaren „80 was de hoofdfunctie van lingerie al helemaal niet meer functioneel: 

de schoonheid stond centraal. Vanaf dit moment was er sprake van veel kleur en veel kant. Dit past 

ook volledig bij het ideaalbeeld van de vrouw van in die periode. De vrouw van begin de jaren „80 was 

onafhankelijk en de vrouwelijke vormen mochten weer gezien worden (Bressler et al., 2002; Cox, 

2000; Infonu, 2008). 

 

Eind jaren „80 en begin jaren „90 stonden de borsten centraal.  Het is dan ook in deze periode dat 

Madonna haar lingerie over haar kledij droeg. Vanaf dat moment mocht lingerie echt gezien worden 

(Bloggen.be/ndl, 2009; Bressler et al., 2002; Infonu, 2008).  

 

Vandaag de dag bestaat er lingerie voor elke gelegenheid en is er voor elk wat wils (Infonu, 2006). In 

een krantenartikel (Clappaert, 2009, 14 februari) staat dat de vrouwen de dag van vandaag de kwaliteit 

van de lingerie heel belangrijk vinden. Verder moet die lingerie er ook nog eens goed en stijlvol 

uitzien, niet te uitdagend. Bovendien zijn zij ook bereid om er veel geld aan uit te geven. Ook de 

lingeriezaken zijn enorm geëvolueerd. Sinds kort hebben de zelfstandige lingeriezaken zich verenigd 

onder de naam Fedelin. Het verenigen van de lingeriezaken, het behoud van de koopjeswetgeving en 

het aanbieden van bijscholing en vakopleiding, behoren tot de belangrijkste doelen van deze 

vereniging (J.V., 2009, 15 februari; R.M.G., 2009, 17 februari). Ondanks de crisis blijven de 

lingeriezaken goed verkopen (Unizo, n.d.). 

 

Vroeger werd lingerie werd door vrouwen gezien als een marteltuig, als een instrument om het 

vrouwelijk lichaam en de vrouw in het algemeen te controleren en in bedwang te houden. Om zo een 

ideaal te creëren dat binnen de mannelijke samenleving past en de emancipatie van de vrouw tegen te 

houden (Bressler et al., 2002; Jantzen, 2006, p. 178). 

 

Zoals men kan zien wordt de geschiedenis van lingerie mee bepaald door historische, culturele en 

sociale gebeurtenissen, alsook door de geschiedenis van de mode zelf. Zij heeft een hele weg afgelegd 

om te komen tot wat zij nu is. Vroeger had lingerie enkel een functioneel, praktisch aspect, terwijl men 

nu lingerie kan kopen enkel en alleen om er goed uit te zien of om zich goed te voelen. Dit alles klinkt 

eigenlijk heel vreemd als men er even bij stil staat dat lingerie meestal zelfs niet eens rechtstreeks 

zichtbaar is (Lingerie, 2005; Infonu, 2006).  
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Maar hoe dit nu exact zit, moet nog onderzocht worden. Om te weten welke betekenis de vrouw aan 

haar lingerie geeft, verwijzen wij graag naar volgende delen in dit werk (cfr infra) (Infonu, 2006). 

 

1.5. Betekenis 

 

In dit hoofdstuk bespreken wij eerst de betekenis die men aan mode geeft. Daarna verdiepen wij ons 

uiteindelijk in de betekenis van de lingerie. Hierover is niet zo veel literatuur te vinden, het is dan ook 

juist daarom dat wij dit verder willen onderzoeken. 

 

1.5.1. Betekenis van de mode 

 

Waarom is mode zo belangrijk voor de mens? Is het merk belangrijker dan het product? Als dit zo is, 

waarom gaat het voorkeur dan uit naar merken? 

 

Vroeger was mode en dus ook kledij iets om de mensen te beschermen tegen zaken van buitenaf zoals 

de kou, regen enzovoort. Vandaag de dag wordt kledij gebruikt om er mooi uit te zien, om zich te 

onderscheiden van anderen. De betekenis die men aan mode geeft is dus doorheen de tijd enorm 

veranderd (Proud2bme, n.d.). 

 

Men is bij een onderzoek naar parfumverkoop tot de conclusie gekomen dat de voorkeur van de 

mensen niet altijd uitgaat naar producten van heel bekende merken. Mensen blijken ook minder 

merkbewust en irrationeel dan gedacht. Het merk en het logo zijn niet altijd doorslaggevend, men kiest 

veelal gewoon op basis van geur (Erner, 2004). 

 

Volgens de socioloog Thorstein Veblen echter vinden de mensen het leuk om anderen te provoceren 

en te tonen dat zij wel degelijk veel geld kunnen uitgeven. Een voorwerp ontleent zijn schoonheid aan 

de prijs.  Mode is hier een ideaal voorbeeld van. Hier, volgens Veblen, is de consument irrationeel. Dit 

zou onze voorkeur voor merken kunnen verklaren. Georg Simmel daarentegen ziet de mens als een 

rationeel wezen. Deze rationele mens is graag mee met de mode maar wil daarom nog niet al zijn geld 

daaraan spenderen. Simmel (Geciteerd in: Erner, 2004) zegt dan ook: “Hoe sneller de mode verandert, 

hoe lager de prijzen zullen zijn; hoe lager de prijzen, hoe uitnodigender ze zijn voor de consumenten 

en hoe meer de producenten gedwongen worden om snel van mode te veranderen.”. Dit is de mode 

zoals wij die kennen. De snelle verandering van trends heeft een democratisering van de mode met 

zich meegebracht. Winkelketens als H&M zijn hier een goed voorbeeld van. Uiteindelijk is gebleken 
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dat Simmel en niet Veblen gelijk heeft. Van zodra een luxeartikel in de mode komt, daalt de prijs 

(Erner, 2004; Gaus, Van Hoe, Bracheleire & Van Der Voort, 1992).  

 

Veel marketingspecialisten zien de consument als een irrationeel wezen dat geobsedeerd is door de 

vorm terwijl het de inhoud verwaarloost. Alles draait rond het logo, de reclame, het merk, hoe het 

product eruit ziet en dergelijke, maar de inhoud van het product wordt als minder belangrijk gezien. 

Deze houding van de mens op mode brengt een deterministische opvatting van de mens met zich mee. 

Volgens deze houding is de mens een volgzaam wezen en wordt hij gemanipuleerd zonder dat hij er 

weet van heeft (Erner, 2004).  

 

De bekendste denkers op vlak van mode zijn dan ook twee irrationalisten, namelijk: Jean Baudrillard 

en Pierre Bourdieu. „Het stelsel van voorwerpen‟ van Baudrillard en de „onderscheidingsstrategie‟ van 

Bourdieu zijn twee constructies die noodzakelijk zijn om de mode te begrijpen. Eigenlijk staan hun 

theorieën los van de mode maar zij worden er wel op toegepast. Bourdieu is er op uit om het 

kunstmatige karakter van de smaakoordelen aan te kaarten. Mensen geven volgens hem niet zomaar 

hun voorkeur te kennen omdat zij op die manier immers bestempeld zouden kunnen worden als 

behorend tot een bepaalde categorie van mensen. Mensen willen zich op de een of andere manier 

onderscheiden van de anderen. Het blindelings navolgen van modetrends heeft volgens Baudrillard 

een vervreemding tot gevolg. Net tegen deze vervreemding verzet hij zich. Baudrillard heeft het over 

de invloed van consumptie en voorwerpen op ons bestaan (Erner, 2004; Wikipedia, 2010g; Wikipedia, 

2010h).  

 

In de modewereld wordt er veel aandacht besteed aan onderscheiding en snobisme en dit zou kunnen 

gezien worden als een voortzetting van een kastenmaatschappij. Het nadeel van dit alles is dat de 

modewereld er ook van uitgaat dat deze eigenschappen niet alleen op de modewereld maar op de hele 

maatschappij van toepassing zijn. Ook Baudrillard deelt deze overtuiging. Volgens Bourdieu dan weer 

worden trends bepaald door de sociale positie van diegene die ze introduceert, niet door de inhoud 

ervan. De ontwerper geeft de smaak weer van de sociale klasse waartoe hij behoort. Trends worden 

door de heersende klasse onbewust gebruikt bij hun onderscheidingsstrategie. De dominanten willen 

zich onderscheiden en de gedomineerden willen hen imiteren (Erner, 2004).  

 

Waarom volgt de mens de mode? 

Mode is een middel om je identiteit te vormen, om jezelf te uiten. Dit is de betekenis van mode. Mode 

draait rond zien en gezien worden (Brand & Teunissen, 2006). Door middel van de kledij die iemand 

draagt, kiest die persoon zowel een positie in verhouding tot anderen als een positie in verhouding tot 

zichzelf. De mens moet keuzes maken, welke trends gevolgd zullen worden en welke niet. Deze 

keuzes zijn het gevolg van een rationele strategie. De modemens is een rationeel wezen net zoals 
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Simmel dit zei (cfr supra). Mensen weten heel goed wat zij kiezen en zijn heel goed op de hoogte van 

de betekenissen van de verschillende stijlen. De mens gaat bewust een evenwicht zoeken tussen het 

zich willen onderscheiden van anderen en het imiteren van anderen, om zo zijn eigen identiteit vorm te 

geven (Brand & Teunissen; Erner, 2004).  

 

Een manier om zich van de anderen te onderscheiden is het ontsnappen aan het conformisme en de 

homogeniteit, dit terwijl onze samenleving steeds gestreefd heeft naar homogenisering en sterk gekant 

was tegen verschil. Deze tendens laat zich ook in de mode voelen en symboliseert de teloorgang van 

de uniformiteit en de homogeniteit van onze samenleving (Erner, 2004).  

 

De kledij die iemand draagt kan ons informatie geven over de sociale positie, het inkomen, enzovoort. 

Aan de hand hiervan kunnen wij de samenleving analyseren. Er worden telkens nieuwe sociale 

groepen ontdekt of gecreëerd. Dit staat natuurlijk in contrast met de homogenisering waarnaar de 

westerse maatschappijen verlangen, die eigenlijk voortkomt uit de imitatiestrategieën zelf. Het kunnen 

imiteren geeft de mens een gevoel van vrijheid. Er is dus duidelijk sprake van een paradox. De mens is 

tegen die uniformiteit en toch gaat men allemaal die ene mode volgen. Door die mode verdwijnen de 

sociale verschillen. Er zijn nog steeds armen en rijken maar zij zijn moeilijker van elkaar te 

onderscheiden omdat merken  zich moeilijker kunnen onderscheiden van elkaar (Erner, 2004). 

 

De mens wil zichzelf zijn maar tegelijk proberen iemand anders te worden. Men spreekt van 

„hechtingsstoornis‟ en dit is het gevolg van het onvermogen van de mens om te weten wie hij is. De 

mode kan hierbij helpen. Zij geeft de mens de mogelijkheid om zich te bevestigen door zich te 

verzetten, ergens bij te horen of door zich te onderscheiden. Maar het zichzelf worden is moeilijker 

dan vroeger, want wie zijn onze voorbeelden nu? Deze moeilijkheden zijn het gevolg van de overgang 

van de traditionele maatschappij naar de hedendaagse samenleving. Deze antropologische crisis heeft 

een grote invloed op het individu. Dit verklaart waarom mode de plaats inneemt die zij nu inneemt 

(Erner, 2004).  

 

Mensen kiezen merken, trends, een stijl en kunnen daarmee een verhaal vertellen. Op deze manier 

wisselen zij tekens en codes uit. Merken en trends zijn belangrijke componenten van het sociale spel 

geworden. Zo gaat men de identiteit vormen. Bijvoorbeeld een bepaalde Nike-pet die door bepaalde 

bendes gedragen wordt. De mode probeert zo goed mogelijk aan onze behoefte aan fictie tegemoet te 

komen. Veel merken creëren een verhaal rond hun bestaan. En hier droomt de consument maar al te 

graag in weg (Erner, 2004).  

 

Nu leven we in een consumptiemaatschappij en vroeger in een productiemaatschappij. In een 

productiemaatschappij is een burger in de eerste plaats een producent, hij moet een product afleveren. 
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In een consumptiemaatschappij daarentegen is de burger in eerste plaats een consument. Wat 

natuurlijk niet wil zeggen dat men nu geen producent meer is en vroeger geen consument was. Ons 

leven wordt steeds commerciëler. Er zijn steeds meer producten verkrijgbaar en we gaan steeds meer 

onze behoeften bevredigen door/met deze producten en diensten (Svendsen, 2004). 

 

Samenvattend kunnen we zeggen dat mode bijdraagt tot de identiteitsvorming. Dit is dan ook de 

betekenis die men eraan geeft. Identiteit is het centrale begrip om mode functioneel te beschrijven 

(Erner, 2004).   

 

Zoals gelezen in Aspers (2009) heeft mode ook een betekenis voor de ontwerper, maar hier gaan we 

nu niet verder op ingaan.  

 

1.5.2. Betekenis van de lingerie 

 

De letterlijke betekenis van het woord lingerie is “damesondergoed” (encyclo, n.d.).  

Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar wat een vrouw het liefst draagt, maar heel weinig naar het 

„waarom‟. Wat wel vast staat is dat de mens zoals Simmel beweert (Erner, 2004), een rationeel wezen 

is en dus heel bewust zaken kiest. Zaken, zoals kledij maar dus ook lingerie. We mogen er dus van uit 

gaan dat een vrouw bewust haar lingerie kiest. De vraag is dan natuurlijk wat de reden daarvoor is, 

waarom ze koopt wat ze koopt en welke betekenis zij daaraan geeft (Erner, 2004). Het is dan ook juist 

dit dat wij willen onderzoeken. 

 

Uit een onderzoek van Bodyfashion (Wehkampreporter, n.d.) waarbij mannen en vrouwen elkaars 

ondergoed moesten keuren, is gebleken dat volgens mannen vrouwen absoluut geen uitpuilende bh‟s 

en grote onderbroeken mogen dragen. Wat ook niet kan, zijn vrouwen die verzorgde kledij dragen 

maar daaronder versleten lingerie dragen. Mannen kiezen beter geen strings of te grote boxershorts. 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de man wel degelijk geïnteresseerd is in de lingerie van 

zijn partner en dat er een groot verschil is tussen jongere en oudere mannen. Oudere mannen zijn veel 

minder veeleisend als het op de lingerie van hun partner aankomt.  

 

Er is niet alleen een groot verschil tussen geslachten wat betreft lingerievoorkeur maar ook tussen 

leeftijden. 

 

Uit een ander onderzoek in opdracht van Bodyfashion (Van Alewijn, 2006) is gebleken dat jongeren 

heel goed weten wat zij wel en niet willen. Jongens dragen boxershorts en meisjes het liefst een string 

en een beugelbh. Bij beiden is zwart de favoriete lingeriekleur. Andere kleuren mogen ook en wit 
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wordt zeker niet als een saaie kleur gezien. Ook blijkt dat zowel jongens als meisjes van 15 tot 

ongeveer 19 jaar zich graag door hun moeder laten adviseren en vergezellen bij het lingerieshoppen 

maar uiteindelijk beslissen zij toch zelf. Slechts heel uitzonderlijk laten meisjes anderen hun 

ondergoed kopen, bij jongens komt dit iets vaker voor. Meisjes laten zich graag adviseren. Zowel door 

hun moeder, vriendinnen als door verkoopsters. Maar zij laten zich ook graag inspireren door 

magazines en reclame. Meisjes vinden bij het kopen van lingerie comfort het belangrijkst, gevolgd 

door de schoonheid ervan, de kwaliteit, de prijs en uiteindelijk of het al dan niet sexy is. Ook in een 

ander artikel (Wablieft, n.d.) vinden wij dit patroon terug: een bh moet vooral gemakkelijk zitten, dit 

geldt volgens dit artikel voor elke vrouw. Mooie lingerie zorgt ervoor dat een vrouw zich zelfzeker 

voelt, dat zij zich goed voelt in haar vel (Wablieft, n.d.; Van Alewijn, 2006).  

  

Hoewel uit vorige onderzoeken werd duidelijk gemaakt dat een vrouw comfort verkiest boven de 

schoonheid van de lingerie, heeft het Amerikaanse lingeriemerk Victoria‟s secret toch een andere weg 

gekozen. In alle mogelijke vormen van reclame van Victoria‟s secret wil men dezelfde boodschap naar 

voren brengen. Men wil vrouwen overtuigen dat, door het dragen van Victoria‟s secret lingerie, je 

zelfvertrouwen zal groeien en dat je je beter in je vel zal voelen. Lingerie wordt gedragen of voor het 

comfort of voor de schoonheid ervan. Deze twee overlappen volgens dit merk niet vaak. Sexy lingerie 

is vaak gemaakt uit glanzende stoffen en deze zijn niet bepaald het meest comfortabel. Ook 

omgekeerd is katoen de meest aangename stof voor lingerie maar ziet zij er dan niet aantrekkelijk uit. 

Victoria‟s secret heeft voor een van de twee gekozen, want beide is heel moeilijk. Zij hebben gekozen 

voor de lingerie waarin een vrouw zich sexy voelt en waarmee zij de mannen kan verleiden (Chi 

Chang, Lin & Mak, 2004). 

 

In een onderzoek van Jantzen (2006) wil men achterhalen welke invloed de lingerieconsumptie van 

vrouwen heeft op hun identiteitsvorming. Lingerie wordt hier gezien als een instrument om je 

identiteit vorm te geven. In dit onderzoek doet men 22 interviews bij evenveel vrouwen, in verband 

met hun lingerie en hun lingerieconsumptie. Door een van de respondenten wordt gezegd dat lingerie 

van een vrouw een echte vrouw kan maken. Hierna volgen enkele bevindingen uit dit onderzoek.  

 

Het dragen van lingerie kan gezien worden als het creëren van een eigen ruimte. Lingerieverkoopsters 

zeggen dat deze kledij de enigste is waar een vrouw controle over heeft op haar werk, omdat zij daar 

in een meestal volledig mannelijke omgeving zit en zich dus voortdurend moet aanpassen. Zo kunnen 

zij die machtige en dominante wereld waar echte vrouwelijkheid zo goed als afwezig is, binnentreden 

en moeten zij er niet uit wegvluchten. Langs de ene kant heb je het gecontroleerd worden en langs de 

andere kant de zelfcontrole. Dit zou een reden kunnen zijn waarom een vrouw lingerie koopt. Het 

geeft een boost aan haar zelfvertrouwen. De consumptie van lingerie zit vol met contradicties (Jantzen, 

2006). 
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Het consumeren van lingerie mag geïnterpreteerd worden als een manier om de identiteit vorm te 

geven door de lichamelijke presentatie in het sociale leven te controleren. Lingerie wordt gebruikt om 

het ik te vormen (Jantzen, 2006). 

 

Over het feit dat lingerie bijdraagt tot identiteitsvorming en in het algemeen over een diepere betekenis 

beschikt is men in dit onderzoek zeker. Er wordt door vrouwen bijvoorbeeld ook een duidelijk 

onderscheid gemaakt tussen verschillende types ondergoed voor specifieke gelegenheden. Op 

weekdagen mag het een heel eenvoudige bh zijn maar wanneer er ondergoed gekocht wordt voor 

speciale gelegenheden wordt er veel meer geld en aandacht aan geschonken. Ook al is lingerie niet 

zichtbaar voor anderen, voor de vrouw in kwestie moet het passen bij de andere kledij zodat zij zich 

comfortabel voelt en zodat het overeenkomt met het beeld dat de vrouw heeft van zichzelf. Lingerie 

kan ook een doordeweekse dag aangenamer maken en kan een vrouw goed in haar vel laten voelen. 

Het humeur van een vrouw kan volledig verpest worden wanneer de lingerie niet het juiste zelfbeeld 

weergeeft. Ook gaan vrouwen zelden hun mooier en duurder ondergoed uitlenen, niet zozeer omdat 

het in contact staat met de intiemere delen van de vrouw maar wel maar wel omdat die speciale 

lingerie iets zegt over de persoonlijkheid van de eigenares en dus een deel is van de persoonlijke 

geschiedenis van de vrouw. Juist omdat het zo specifiek is uitgekozen. Niemand leent graag zijn 

persoonlijke herinneringen uit. Dus ook hier is het weer duidelijk dat lingerie bijdraagt tot de 

constructie van de sociale identiteit. Vrouwen kunnen hiermee spelen, hun grenzen verleggen. Het 

zelfbeeld van vrouwen is afhankelijk van hoe anderen hen zien (Jantzen, 2006). 

 

Bij het kiezen van lingerie zijn seksualiteit en aantrekkelijkheid heel belangrijk. Maar het belangrijkste 

is dat een vrouw lingerie koopt voor zichzelf, omdat zij zich goed zou voelen. De goedkeuring van de 

partner is niet noodzakelijk, de vrouw zelf moet zich vooral goed voelen (Jantzen, 2006).  

 

Hieruit kunnen we besluiten dat ondergoed voor de vrouw heel belangrijk is en wel degelijk een 

diepere betekenis heeft. Hierbij treedt de lingerie in de voetsporen van de mode. Toch is lingerie 

specialer, net omdat het in contact komt met de intiemere delen van het vrouwelijk lichaam.  De vrouw 

koopt het dan in de eerste plaats voor zichzelf en niet om iemand anders te plezieren. Daarnaast is 

lingerie een middel om sociale identiteit en de persoonlijkheid vorm te geven en weer te geven. Ten 

derde is lingerie ook een middel om humeur te beïnvloeden en zaken aangenamer te maken (Jantzen, 

2006; Santi, 2008). 

 

Er is al het een en ander te vinden in de literatuur over de betekenis die men geeft aan lingerie, maar in 

onze ogen is dit niet voldoende. Daarom zullen wij dit zelf onderzoeken. In vergelijking met de vorige 

onderzoeken, willen wij ons bij ons onderzoek richten op de Vlaamse vrouw. Daarenboven willen wij 
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dit onderzoek ook uitbreiden, wij willen dieper graven. Wij zullen hier in deel 2 verder op ingaan (cfr 

infra).  

 

1.6. Besluit 

 

Wij kunnen besluiten dat voor het wetenschappelijk onderbouwen van ons onderwerp de vier 

voorgaande hoofdstukken noodzakelijk zijn. Wij doen een onderzoek naar consumentengedrag, maar 

specifiek gericht op de lingeriemarkt. Er zijn heel wat factoren die dit koopgedrag beïnvloeden. Er zijn 

culturele, persoonlijk en sociale factoren en ook psychologische processen die bepalend kunnen zijn. 

Zaken zoals de cultuur waarin iemand opgroeit, de leeftijd van iemand of de samenstelling van het 

gezin van iemand, zijn zaken die het consumentengedrag beïnvloeden en die ook voor ons heel 

belangrijk zijn.  

 

Lingerie is geen gewoon product en heeft, gezien vanuit een evolutionair perspectief, een diepe 

betekenis. Het kan gezien worden als een middel om een partner te verleiden en dus eigenlijk om zich 

voort te planten. De evolutionaire psychologie gaat ervan uit dat menselijk gedrag gevormd wordt 

zowel door aangeboren biologische factoren als door de omgeving waarin iemand leeft en de 

ervaringen die iemand heeft opgedaan. Op die manier zal men de consument nog beter begrijpen. 

 

De geschiedenis van de lingerie is uiterst belangrijk. Lingerie is geen banaal product en heeft een 

lange weg afgelegd om te komen waar het nu is, net zoals de mode. Wanneer iemand geboren is en 

hoe die persoon gedurende zijn leven is opgegroeid en welke rol mode en lingerie hierin hebben 

gespeeld, heeft een grote invloed op hoe die persoon nu tegenover kledij en lingerie staat en wat die 

persoon nu draagt. Voor ons is deze geschiedenis belangrijk om het koopgedrag van vrouwen met 

betrekking tot lingerie te begrijpen.  

 

Uiteindelijk hebben wij ook nog de betekenis van mode en lingerie aangehaald. Dit is ten slotte waar 

het allemaal om draait. Mode en lingerie zijn middelen om de identiteit van een persoon vorm te 

geven. Hoe dit nu precies zit bij lingerie, zullen wij proberen onderzoeken. 
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2. Deel 2: Onderzoeksrapport 
 

2.1. Inleiding 

 

Nadat wij ons onderwerp geplaatst hebben binnen de wetenschap, zullen wij in deel 2 overgaan tot  het 

verduidelijken van het onderzoek. In dit deel zullen wij ons volledige onderzoek overlopen. Wij 

beginnen hierbij met de methode. Binnen deze methode zullen wij achtereenvolgens de opzet van ons 

onderzoek, de steekproef, het materiaal, de procedure en de resultaten omschrijven. Wij sluiten deel 2 

af met besluit. 

 

2.2. Methode 

2.2.1 Opzet 

 

Met dit onderzoek willen wij de betekenis die vrouwen aan lingerie geven achterhalen. Dit willen wij 

doen door de onderliggende redenen die bijdragen tot de aankoop van lingerie bij vrouwen te 

onderzoeken. Wij hebben ervoor gekozen om dit onderzoek te voeren omdat wij vinden dat er nog 

steeds geen duidelijk antwoord is op de vragen: Wat zijn de achterliggende redenen bij de aankoop 

van lingerie door vrouwen (in ons geval: door de Vlaamse vrouwen)? Wat is de betekenis die de 

vrouw aan haar lingerie geeft? Zoals u kan zien in de literatuurstudie (cfr supra) zijn er al betekenissen 

gevonden. Wij vertrekken dan ook vanuit deze resultaten maar willen dit verder onderzoeken en 

toepassen op de Vlaamse vrouw. Wij zijn er van overtuigd dat het kennen van deze onderliggende 

redenen en betekenis wel degelijk nuttig kan zijn. Dit voor iedereen in de lingeriebusiness en iedereen 

in de marketingwereld. Daarnaast kan dit ook interessant zijn voor alle andere mensen en in bijzonder 

voor de vrouwen zelf. Wij hebben ondervonden dat veel vrouwen bij het invullen van de vragenlijst 

heel goed hebben moeten nadenken en hebben moeten stil staan bij iets waar ze anders niet bij stil 

staan. Sommige vrouwen hebben zo een stukje van zichzelf leren kennen waar ze nog geen weet van 

hadden. Wanneer men weet waarom een vrouw koopt wat ze koopt (in dit geval lingerie) kan men hier 

rekening mee houden en zo de wensen van de consument nog beter vervullen. 

 

Wij hebben dit onderwerp ook gekozen omdat wij lingerie een heel interessant product vinden. Het is 

geen banaal product. Lingerie heeft een lange geschiedenis en is enorm geëvolueerd. Het is een 

product waarvan de evolutie steeds afhankelijk is geweest van allerlei factoren. Bovendien heeft dit 

product iets mysterieus omdat het heel dicht bij de vrouw staat, dit letterlijk en figuurlijk. Daarom 

alleen al is het zo bijzonder. De mode-industrie is een heel levendige en snel evoluerende industrie, 

men mag dit onderdeel ervan dus zeker niet uit het oog verliezen. 
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2.2.2. Steekproef  

 

Voor dit onderzoek kunnen wij beroep doen op 612 respondenten. Het aantal missings is telkens 

afhankelijk van de vraag aangezien men niet elke vraag moest beantwoorden. Van deze 612 

respondenten hebben er 523 als geslacht „vrouw‟ ingevuld. Deze vrouwen hebben een leeftijd tussen 

de 13 jaar en de 78 jaar. Het aantal vrouwen per leeftijd is vrij goed verdeeld. Normaalgezien zouden 

wij enkel rekening houden met vrouwen vanaf 16 jaar, maar aangezien er maar 2 respondenten een 

leeftijd hebben onder de 16 jaar, hebben wij besloten deze antwoorden te laten meetellen. 31.8% van 

de respondenten zijn gehuwd en 25% hebben een vaste relatie maar wonen niet samen met de partner. 

De derde grootste groep (21.1 %) heeft ook een vaste relatie maar woont wel samen met de partner. 

17.3% van de respondenten is vrijgezel en 3.6% is gescheiden. Daarnaast is er nog een heel kleine 

groep weduwes en een groep andere. Op vlak van seksuele geaardheid zijn de meeste respondenten 

(96.3%) heteroseksueel, daarnaast is er 2.5% biseksueel en 1.2% homoseksueel. De meeste van de 

vrouwen hebben een hogeschooldiploma (36.5%) en op de tweede en derde plaats komen diegenen die 

een universitair diploma hebben (27.9%) en diegenen die een diploma van secundair onderwijs hebben 

(26.2%). Daarnaast heeft 8.2% van de respondenten een postuniversitair diploma en maken de 

groepen: geen diploma, lager onderwijs en andere telkens 0.4 % uit van het totale aantal respondenten. 

Als wij naar de beroepen van onze respondenten kijken zien wij dat het grootste aantal respondenten 

bediende zijn (40.1%). Daarna volgen de studenten (32%) en de ambtenaren (13.9%). De 

zelfstandigen hebben een percentage van 5.2(%) en de gepensioneerden 3.1%. Uiteindelijk blijven dan 

nog de arbeiders (1.7%), werkzoekenden (2.1%) en andere (1.9%) over. 

 

2.2.3. Materiaal  

 

Voor ons onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van een grootschalige survey (deze vindt u terug in 

Bijlage 1). Hiervoor hebben wij het programma Thesistools gebruikt (www.thesistools.com). De data 

hebben wij verwerkt aan de hand van het programma SPSS. Welke analyses wij uitgevoerd hebben en 

welke resultaten zij tot gevolg hebben kan u in het volgende hoofdstuk lezen (cfr infra). 

 

Wij hebben gemerkt in onze literatuurstudie (cfr supra) dat er al enkele onderzoeken uitgevoerd 

werden omtrent dit onderwerp. Wij hebben ons hier dan ook op gebaseerd, maar hebben wel 

aanpassingen gemaakt.  

 

Voor het opstellen van onze vragenlijst zijn wij vertrokken vanuit vier basisredenen. Dit zijn vier 

redenen die een vrouw volgens ons kan hebben voor het kopen van lingerie. Wij hebben deze vier 

redenen opgesteld aan de hand van vorige onderzoeken (zie 1.5.2. Betekenis van de lingerie) en onze 

http://www.thesistools.com/
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literatuurstudie (zie onder andere 1.3. Evolutionaire psychologie). Volgens ons kiest en koopt een 

vrouw bewust haar lingerie en dus is zij zeker in staat om deze vragenlijst goed in te vullen. Wij 

overlopen kort de vier basisredenen: 

 

- Zelfzekerheid/zelfvertrouwen: Een vrouw koopt lingerie enkel en alleen voor zichzelf. Hierbij 

houdt ze geen rekening met anderen. Zij doet dit om zich zelfzekerder te voelen, om meer 

zelfvertrouwen te hebben.  

- Comfort: Een vrouw koopt lingerie waarbij comfort centraal staat. Dit is dan ook bijna het 

enigste wat telt. Deze lingerie koopt ze niet om er sexy uit te zien of om zich zelfzeker te 

voelen.  

- Seksualiteit/aantrekkelijkheid: Een vrouw koopt lingerie om er sexy en aantrekkelijk uit te 

zien. Dit doet ze niet enkel voor zichzelf maar vooral voor de partner, om de partner te 

verleiden.  

- Macht/kracht: Een vrouw koopt lingerie om zich machtiger en krachtiger te voelen. Zij doet 

dit om controle te hebben over zichzelf en de sociale situaties. 

 

Wij hebben onze vragenlijst zo opgesteld dat wij kunnen meten welke reden bij welke vrouw het 

meest aanwezig is. Naast deze vier redenen hebben wij ook gepolst naar welke soorten lingerie, welke 

lingeriekleuren en welke lingeriemerken het vaakst gedragen worden. Ook hebben wij telkens 

onderzocht welke betekenis men aan al deze items hangt, wat deze items uitstralen. Tot slot hebben 

wij ook de tevredenheid met het eigen lichaam, het belang dat men hecht aan lingerie en enkele 

sociodemografische gegevens bevraagd. De volledige vragenlijst kan geplaatst worden binnen het 

eerste deel van deze wetenschappelijke verhandeling, namelijk de literatuurstudie. Wij gebruikten voor 

deze survey dan ook elementen uit de vier hoofdstukken. 

 
Het verspreiden van de vragenlijst en het verkrijgen van 612 respondenten heeft ons veel energie 

gekost. Wij hebben hiervoor ook enorm veel hulp gekregen en daarom willen wij toch even overlopen 

hoe wij aan dit respondentenaantal gekomen zijn.  

 

Doordat wij enkel vrouwelijke respondenten nodig hadden, werd ons publiek direct veel beperkter en 

was het onmiddellijk ook al moeilijker om veel respondenten te vinden. Wij wilden 500 respondenten 

zodat onze resultaten toch iets van waarde zouden hebben. 

 

Eerst en vooral hebben wij ons eigen netwerk en dat van onze gezinnen en vrienden geraadpleegd. Dit 

zowel via mail als via Facebook. Vervolgens hebben wij ook naar al de studenten van deze richting 

onze vraag verzonden. Bij al deze mensen hebben wij ook nog eens een herinneringsmail gestuurd.  
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Daarnaast hebben wij onze oproep op de volgende fora geplaatst: 

 

Forum www.flair.be 

Forum: www.libelle.be 

Forum: www.seniorennet.be 

Forum: www.vrouwenforum.be 

Forum: www.femistyle.be 

Forum: www.zappybaby.be 

Forum: www.babbeltjes.be 

 

Vooral op het forum ZappyBaby en Femistyle heeft onze oproep veel en altijd positieve commentaar 

gekregen. 

Ten slotte hebben wij onze vraag ook verzonden naar enkele vrouwenorganisaties. Wij vroegen of zij 

een forum hadden of eventueel ons verzoek onder hun leden konden doorsturen. Wij mailden volgende 

vrouwenorganisaties:  

 

Vrouwen Overleg Komitee (www.vrouwendag.be) 

Rosa (www.rosadoc.be) 

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (www.igvm-iefh.belgium.be) 

Nederlandstalige vrouwenraad (www.vrouwenraad.be) 

KAV (www.kav.be) 

Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (www.samv.be) 

Liberale Vrouwen (www.liberalevrouwen.be) 

Vlaams Verbond voor Gepensioneerden (www.vvvg.be) 

Socialistische Vrouwen Vereniging (www.viva-svv.be) 

KVLV (www.kvlv.be) 

Markant (www.markantvzw.be) 

 

Wij kregen enkele reacties, allen positief. Onder andere een heel positieve reactie van VIVA 

(www.viva-svv.be), zij wilden onze enquête verspreiden via hun nieuwsbrief maar dit zou te laat zijn, 

dus hebben ze onze enquête op hun Facebook pagina geplaatst en naar al hun vrouwelijke werknemers 

gestuurd. Daarnaast kregen wij ook een reactie van de Vlaamse Ouderenraad (www.vlaamse-

ouderenraad.be). Die hebben meer informatie gevraagd en wij veronderstellen dat er toch enkele van 

die organisatie de vragenlijst ingevuld zullen hebben. Ook het Instituut voor de Gelijkheid van 

Vrouwen en Mannen (www.igvm-iefh.belgium.be) mailde terug en vertelde ons dat zij zelf niets 

konden doen voor ons maar verwezen ons wel door naar andere organisaties die ons zeker zouden 

kunnen helpen. De KAV (www.kav.be) reageerde ook en heeft onze oproep op hun site geplaatst. Ten 

http://www.flair.be/
http://www.libelle.be/
http://www.seniorennet.be/
http://www.vrouwenforum.be/
http://www.femistyle.be/
http://www.zappybaby.be/
http://www.babbeltjes.be/
http://www.vrouwendag.be/
http://www.rosadoc.be/
http://www.igvm-iefh.belgium.be/
http://www.vrouwenraad.be/
http://www.kav.be/
http://www.samv.be/
http://www.liberalevrouwen.be/
http://www.vvvg.be/
http://www.viva-svv.be/
http://www.kvlv.be/
http://www.markantvzw.be/
http://www.viva-svv.be/
http://www.vlaamse-ouderenraad.be/
http://www.vlaamse-ouderenraad.be/
http://www.igvm-iefh.belgium.be/
http://www.kav.be/
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slotte kregen wij ook antwoord van het Vrouwen Overleg Komitee, maar dit antwoord kwam jammer 

genoeg iets te laat. Ook zij wilden onze oproep in hun nieuwsbrief plaatsen. 

 

Zoals u ziet hebben wij enorm veel hulp gehad en bij deze willen wil al deze mensen nog eens extra 

bedanken. 

 

2.2.4. Procedure en resultaten 

 

Voorbereiding 

Vooraleer wij met de analyses kunnen starten moeten er eerst een aantal zaken gebeuren. Wij 

beginnen natuurlijk met het aanmaken van de variabelen. Nadat we onze vragen omgezet hebben in 

variabelen hebben we onze data, de antwoorden van de respondenten, ingevoerd.   

 

Vervolgens hebben wij een data cleaning uitgevoerd om mogelijke fouten op te sporen, dit aan de 

hand van frequentietabellen (outputLingerie1). 

Op basis van deze data cleaning hebben wij een aantal zaken gecorrigeerd:  

- Geboortejaar: enkele mensen hadden bijvoorbeeld ‟61 gezet in plaats van 1991 dus dit hebben wij 

aangepast (outputLingerie2). 

Wij hebben ook een nieuwe variabele „leeftijd‟ (lft) gemaakt. (outputLingerie2b). 

- Beroep andere: „huisvrouw‟ overal op de zelfde manier schrijven, zodat die samengevat kunnen 

worden (outputLingerie3).  

- Ook bij de vraag: hoe vaak per jaar koopt u lingerie (Hoevaak): deze antwoorden hebben wij 

omgezet zodat er gemakkelijker mee gewerkt kan worden (outputLingerie4) + wij hebben hier 

categorieën gemaakt: HoevaakCategorie (outputLingerie5) + wij hebben deze variabele nog eens 

omgezet in HoevaakCategorieNumeric, zodat wij ermee kunnen werken (outputLingerie5b). 

 

Daarna hebben wij via Chronbach‟s alpha gekeken of de items die de volgende concepten namelijk: 

„zelfzekerheid/zelfvertrouwen‟, „comfort‟, „seksualiteit/aantrekkelijkheid‟, TevredenheidLichaam‟ en 

„macht/kracht‟ meten, betrouwbare meetinstumenten zijn voor deze concepten. De Chronbach‟s Alpha 

moet telkens groter zijn dan 0.70. Dit was bij vier van deze concepten het geval en dus zijn dit vier 

betrouwbare schalen. Er is telkens tussen de items een grote interne betrouwbaarheid. Aangezien de 

Chronbach‟s Alpha van de vijfde variabele nog niet zo laag was, hebben wij besloten ook hiermee 

verder te werken. 

 

Zelzekerheid/Zelfvertrouwen: Chronbach‟s alpha: 0.622 (outputLingerie6) 

Comfort: Chronbach‟s Alpha: 0.705 (outputLingerie7) 
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Seksualiteit/Aantrekkelijkheid: Chronbach‟s Alpha: 0.894 (outputLingerie8) 

Macht/Kracht: Chronbach‟s Alpha: 0.922 (outputLingerie9) 

TevredenheidLichaam: Chronbach‟s Alpha: 0.712 (outputLingerie10) 

 

Aangezien de meetschaal betrouwbaar is bij bijna alle concepten gaan we nieuwe variabelen 

aanmaken die het gemiddelde zijn van de scores op de items van de meetschaal. 

We maken de volgende nieuwe variabelen (outputLingerie11): 

ZelfzekerheidZelfvertrouwen  

Comfort  

SeksualiteitAantrekkelijkheid  

MachtKracht  

TevredenheidLichaam  

 

Nu kan de werkelijke analyse beginnen. Wij werken aan de hand van de blokken die ook terug te 

vinden zijn in de vragenlijst (zie bijlage 1). Hieronder nog kort een overzicht: 

Blok 1: ZelfzekerheidZelfvertrouwen, Comfort, SeksualiteitAantrekkeljkheid, MachtKracht 

Blok 2: Soorten lingerie, Soorten lingerie + betekenis, Soorten kleuren, Soorten kleuren + betekenis, 

Soorten merken, Soorten merken + betekenis 

Blok 3: Belang: HoeveelBelang, HoevaakCategorieNumeric, Geld 

Blok 4: TevredenheidLichaam 

Blok 5: Sociodemografische gegevens: Geboortejaar, Beroep, Diploma, Inkomen, Seksuele 

geaardheid, Burgerlijke staat 

 

Analyses en resultaten 

Hier vindt u enkel de analyses die nuttig zijn voor ons onderzoek en enkel over de significante 

analyses wordt meer uitleg gegeven.  

 

BLOK 1: Samenhang tussen deze vier variabelen onderling 

 

Wij gaan kijken of er een samenhang is tussen de variabelen van Blok 1. Hiervoor gebruiken wij 

telkens een correlatieanalyse (outputLingerie11b). 

  

ZelfzekerheidZelfvertrouwen vs Comfort  

Correlatiecoëfficiënt r = 0.212 = middelmatig positieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen.  
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Hoe meer men lingerie koopt om zich zelfzekerder te voelen, hoe meer men lingerie koopt waarbij 

comfort centraal staat. 

 

ZelfzekerheidZelvertrouwen vs SeksualiteitAantrekkelijkheid  

Correlatiecoëfficiënt r = -0.207 = middelmatig negatieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen.  

Hoe meer men lingerie koopt om zich zelfzekerder te voelen, hoe minder men lingerie koopt om er 

aantrekkelijk en sexy uit te zien. 

 

ZelfzekerheidZelfvertrouwen vs MachtKracht  

Correlatiecoëfficiënt r = 0.282 = middelmatig positieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen.  

Hoe meer men lingerie koopt om zich zelfzekerder te voelen, hoe meer men lingerie koopt om zich 

machtiger en krachtiger te voelen. 

 

Comfort vs SeksualiteitAantrekkelijkheid  

Correlatiecoëfficiënt r = -0.429 = sterke negatieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men lingerie koopt waarbij comfort centraal staat, hoe minder men lingerie koopt om er 

aantrekkelijk en sexy uit te zien. 

 

Comfort vs MachtKracht  

Correlatiecoëfficiënt r = -0.215 = middelmatig negatieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men lingerie koopt waarbij comfort centraal staat, hoe minder men lingerie koopt om zich 

machtiger en krachtiger te voelen. 

 

SeksualiteitAantrekkelijkheid vs MachtKracht  

Correlatiecoëfficiënt r = 0.459 = sterke positieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men lingerie koopt om er aantrekkelijk en sexy uit te zien, hoe meer men lingerie koopt om 

zich machtiger en krachtiger te voelen. 
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Opvallend bij deze correlatieanalyses is vooral het sterke positieve verband tussen 

SeksualiteitAantrekkelijkheid en MachtKracht. Vrouwen die eerder lingerie kopen om sexy te zijn en 

zich sexy te voelen zullen ook die vrouwen zijn die lingerie kopen om zich machtiger en krachtiger te 

voelen. Daarnaast is er ook het sterke negatieve verband tussen SeksualiteitAanytrekkelijkheid en 

Comfort. Dit brengt met zich mee dat de vrouwen die lingerie kopen om zich sexy te voelen, niet 

lingerie zullen kopen waarbij comfort centraal staat. Hier krijgen we twee groepen, twee soorten 

vrouwen. 

 

BLOK 1 VS BLOK 3 

 

Wij gaan kijken of er een samenhang is tussen de variabelen van Blok 1 

(ZelfzekerheidZelfvertrouwen, Comfort, SeksualiteitAantrekkelijkheid en MachtKracht) en de 

variabelen van Blok 3 (HoeveelBelang, HoevaakCategorieNumeric, Geld)  

 

ZelfzekerheidZelfvertrouwen vs Blok 3  

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich zelfzekerder te voelen en 

de mate waarin ze belang hechten aan het kiezen en kopen van lingerie?  

ZelfzekerheidZelfvertrouwen vs HoeveelBelang (Spearman rangcorrelatie)  

Correlatiecoëfficiënt r = 0.289 = middelmatig positieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen.  

Hoe meer men lingerie koopt om zich zelfzekerder te voelen, hoe meer belang men hecht aan het 

kiezen en kopen van lingerie. 

(outputLingerie12) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich zelfzekerder te voelen en 

hoeveel keer per jaar men lingerie koopt?  

ZelfzekerheidZelfvertrouwen vs HoevaakCategorieNumeric (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.106 = lage positieve correlatie, aanwezig maar zwak verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men lingerie koopt om zich zelfzekerder te voelen, hoe vaker men lingerie koopt. 

(outputLingerie13) 
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Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich zelfzekerder te voelen en 

de hoeveelheid geld ze jaarlijks aan lingerie uitgeven? 

ZelfzekerheidZelfvertrouwen vs Geld (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.179 = lage positieve correlatie, aanwezig maar zwak verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men lingerie koopt om zich zelfzekerder te voelen, hoe meer geld men uitgeeft aan het 

kopen van lingerie. 

(outputLingerie14) 

 

Comfort vs Blok 3  

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen waarbij comfort centraal staat en 

de mate waarin ze belang hechten aan het kiezen en kopen van lingerie?  

Comfort vs HoeveelBelang (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = -0.097 = zeer lage negatieve correlatie, verwaarloosbaar verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men lingerie koopt waarbij comfort centraal staat, hoe minder men belang gaat hechten aan 

het kiezen en kopen van lingerie. 

(outputLingerie15) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen waarbij comfort centraal staat en 

hoeveel keer per jaar men lingerie koopt?  

Comfort vs HoevaakCategorieNumeric (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = -0.220 = middelmatig negatieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men lingerie koopt waarbij comfort centraal staat, hoe minder vaak men lingerie koopt. 

(outputLingerie16) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen waarbij comfort centraal staat en 

de hoeveelheid geld ze jaarlijks aan lingerie uitgeven? 

Comfort vs Geld (Spearman rangcorrelatie) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = het verband dat gevonden werd is niet significant 

(outputLingerie17) 
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SeksualiteitAantrekkelijkheid vs Blok 3  

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om er aantrekkelijk en sexy uit te 

zien en de mate waarin ze belang hechten aan het kiezen en kopen van lingerie?  

SeksualitietAantrekkelijkheid vs HoeveelBelang (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.232 = middelmatig positieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men lingerie koopt om er aantrekkelijk en sexy uit te zien, hoe meer belang men hecht aan 

het kiezen en kopen van lingerie. 

(outputLingerie18) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om er aantrekkelijk en sexy uit te 

zien en hoeveel keer per jaar men lingerie koopt?  

SeksualiteitAantrekkelijkheid vs HoevaakCategorieNumeric (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.199 = lage positieve correlatie, aanwezig maar zwak verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men lingerie koopt om er aantrekkelijk en sexy uit te zien, hoe vaker per jaar men lingerie 

koopt. 

(outputLingerie19) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om er aantrekkelijk en sexy uit te 

zien en de hoeveelheid geld ze jaarlijks aan lingerie uitgeven? 

SeksualiteitAantrekkelijkheid vs Geld (Spearman rangcorrelatie) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = het verband dat gevonden werd is niet significant. 

(outputLingerie20) 

 

MachtKracht vs Blok 3  

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich machtiger en krachtiger te 

voelen en de mate waarin ze belang hechten aan het kiezen en kopen van lingerie?  

MachtKracht vs HoeveelBelang (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.283 = middelmatig positieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 
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Hoe meer men lingerie koopt om zich machtiger en krachtiger te voelen, hoe meer belang men hecht 

aan het kiezen en kopen van lingerie. 

(outputLingerie21) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich machtiger en krachtiger te 

voelen en hoeveel keer per jaar men lingerie koopt?  

MachtKracht vs HoevaakCategorieNumeric (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.235 = middelmatig positieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men lingerie koopt om zich machtiger en krachtiger te voelen, hoe vaker per jaar men 

lingerie koopt. 

(outputLingerie22) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich machtiger en krachtiger te 

voelen en de hoeveelheid geld ze jaarlijks aan lingerie uitgeven? 

MachtKracht vs Geld (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.212 = middelmatig positieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men lingerie koopt om zich machtiger en krachtiger te voelen, hoe meer geld men uitgeeft 

aan lingerie. 

(outputLingerie23) 

 

Wij kunnen besluiten dat hoe meer een vrouw lingerie koopt om zich zelfzekerder te voelen, hoe meer 

belang ze hecht aan het kiezen en kopen van lingerie, hoe vaker ze lingerie koopt en hoe meer geld ze 

uitgeeft aan lingerie. Dit is ook zo bij SeksualiteitAantrekkelijkheid en MachtKracht. Maar dit is juist 

andersom bij Comfort. Hoe meer een vrouw lingerie koopt waarbij comfort centraal staat, hoe minder 

belang ze hecht aan het kiezen en kopen van lingerie en hoe minder vaak ze lingerie koopt. 

 

BLOK1 VS BLOK 4 

 

Hier gaan wij kijken of er een samenhang is tussen de variabelen van blok 1 en de variabele 

TevredenheidLichaam. 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich zelfzekerder te voelen en 

de mate waarin ze tevreden zijn met hun eigen lichaam?  
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ZelfzekerheidZelfvertrouwen vs TevredenheidLichaam (Spearman rangcorrelatie) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = het verband dat gevonden werd is niet significant. 

(outputLingerie24) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen waarbij comfort centraal staat en 

de mate waarin ze tevreden zijn met hun eigen lichaam? 

Comfort vs TevredenheidLichaam (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = -0.142 = lage negatieve correlatie, aanwezig maar zwak verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men lingerie koopt waarbij comfort centraal staat, hoe minder tevreden men is met het eigen 

lichaam. 

(outputLingerie25) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om er aantrekkelijk en sexy uit te 

zien en de mate waarin ze tevreden zijn met hun eigen lichaam? 

SeksualiteitAantrekkelijkheid vs TevredenheidLichaam (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.188 = lage positieve correlatie, aanwezig maar zwak verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men lingerie koopt om er aantrekkelijk en sexy uit te zien, hoe meer tevreden men is met het 

eigen lichaam. 

(outputLingerie26) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich machtiger en krachtiger te 

voelen en de mate waarin ze tevreden zijn met hun eigen lichaam? 

MachtKracht vs TevredenheidLichaam (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.090 = zeer lage positieve correlatie, verwaarloosbaar verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men lingerie koopt om zich machtiger en krachtiger te voelen, hoe meer tevreden men is 

met het eigen lichaam. 

(outputLingerie27) 

 

Hier kunnen wij besluiten dat hoe meer men lingerie koopt om zich aantrekkelijk en sexy te voelen en 

er ook zo uit te zien, hoe meer tevreden men is met het eigen lichaam. Dit is ook zo bij MachtKracht, 

maar hier is sprake van een heel laag, bijna verwaarloosbaar verband. Alweer is dit alles net het 
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tegengestelde als bij Comfort. Hoe meer men lingerie koopt waarbij comfort centraal staat, hoe minder 

tevreden men is met het eigen lichaam. 

 

BLOK 1 VS BLOK 5 

 

ZelfzekerheidZelfvertrouwen vs Sociodemo   

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich zelfzekerder te voelen en 

hun leeftijd?  

ZelfzekerheidZelfvertrouwen vs Geboortejaar (Correlatieanalyse) 

Correlatiecoëfficiënt r = -.254 = middelmatig negatieve correlatie. 

Sign. < 0,05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe hoger het geboortejaar (hoe jonger men is) hoe minder men lingerie beschouwt als iets om zich 

zelfzekerder te voelen.  

(outputLingerie28) 

 

Zijn er significante verschillen tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich zelfzekerder te 

voelen en hun beroep?  

ZelfzekerheidZelfvertrouwen vs Beroep (Anova) 

Mean: de verschillen tussen de gemiddelden van de verschillende beroepen wat betreft de mate waarin 

zij lingerie kopen om zich zelfzekerder te voelen, zijn bijzonder klein.  

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn significant. 

(outputLingerie29) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich zelfzekerder te voelen en 

hun hoogst behaalde diploma? 

ZelfzekerheidZelfvertrouwen vs Hoogst behaalde diploma (Spearman rangcorrelatie) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = het verband dat gevonden werd is niet significant. 

(outputLingerie30) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich zelfzekerder te voelen en 

hun maandinkomen? 

ZelfzekerheidZelfvertrouwen vs Maandinkomen (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.167 = lage positieve correlatie, aanwezig maar zwak verband. 

Sign. < 0,05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 



 49 

Hoe hoger het maandinkomen, hoe meer men lingerie beschouwt als iets om zich zelfzekerder te 

voelen. 

(outputLingerie31) 

 

Zijn er significante verschillen tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich zelfzekerder te 

voelen en hun seksuele geaardheid? 

ZelfzekerheidZelfvertrouwen vs Seksuele geaardheid (Anova) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn niet 

significant. 

(outputLingerie32) 

 

Zijn er significante verschillen tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich zelfzekerder te 

voelen en hun burgerlijke staat?  

ZelfzekerheidZelfvertrouwen vs Burgerlijke staat (Anova) 

Mean: de verschillen tussen de gemiddelden van de verschillende groepen wat betreft de mate waarin 

zij lingerie kopen om zich zelfzekerder te voelen, zijn bijzonder klein. Maar u kan wel zien dat bij 

vrouwen die een vaste relatie hebben dit gemiddelde iets lager ligt dan bij vrouwen die gescheiden zijn 

of weduwe zijn. Deze laatste gaan dus gemiddeld iets sneller of meer lingerie kopen met als reden om 

zich zelfzekerder te voelen. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn significant. 

(outputLingerie33) 

 

Comfort vs Sociodemo 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen waarbij comfort centraal staat en 

hun leeftijd? 

Comfort vs Geboortejaar (Correlatieanalyse)  

Correlatiecoëfficiënt r = -0.325 = middelmatig negatieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe hoger het geboortejaar (dus hoe jonger men is), hoe minder men lingerie koopt waarbij comfort 

centraal staat.  

(outputLingerie34) 

 

Zijn er significante verschillen tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen waarbij comfort centraal 

staat en hun beroep? 

Comfort vs Beroep (Anova) 
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Mean: de verschillen tussen de gemiddelden van de verschillende beroepen wat betreft de mate waarin 

zij lingerie kopen waarbij comfort centraal staat, zijn bijzonder klein. Maar u kan wel zien dat het 

gemiddelde bij de gepensioneerden iets hoger ligt dan de andere gemiddelden. De gepensioneerden 

gaan dus gemiddeld iets sneller of meer lingerie kopen waarbij comfort centraal staat. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn significant. 

(outputLingerie35) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen waarbij comfort centraal staat en 

hun hoogst behaalde diploma? 

Comfort vs Hoogst behaalde diploma (Spearman rangcorrelatie) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = het verband dat gevonden werd is niet significant. 

(outputLingerie36) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen waarbij comfort centraal staat en 

hun maandinkomen? 

Comfort vs Maandinkomen (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.201 = middelmatig positieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe hoger het maandinkomen, hoe meer men lingerie koopt waarbij comfort centraal staat. 

(outputLingerie37) 

 

Zijn er significante verschillen tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen waarbij comfort centraal 

staat en hun seksuele geaardheid? 

Comfort vs Seksuele geaardheid (Anova) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn niet 

significant. 

(outputLingerie38) 

 

Zijn er significante verschillen tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen waarbij comfort centraal 

staat en hun burgerlijke staat? 

Comfort vs Burgerlijke staat (Anova) 

Mean: de verschillen tussen de gemiddelden van de verschillende groepen wat betreft de mate waarin 

zij lingerie kopen waarbij comfort centraal staat, zijn bijzonder klein. Maar het gemiddelde van de 

groep „weduwe‟ ligt wel iets hoger dan de andere gemiddelden. De weduwes gaan dus gemiddeld iets 

sneller of meer lingerie kopen waarbij comfort centraal staat. 
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Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn significant. 

(outputLingerie39) 

 

SeksualiteitAantrekkelijkheid vs Sociodemo 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om er aantrekkelijk en sexy uit te 

zien en hun leeftijd? 

SeksualiteitAantrekkelijkeid vs Geboortejaar (Correlatieanalyse) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.333 = middelmatig positieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe hoger het geboortejaar (dus hoe jonger men is), hoe meer men lingerie koopt om er aantrekkelijk 

en sexy uit te zien. 

(outputLingerie40) 

 

Zijn er significante verschillen tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om er aantrekkelijk en 

sexy uit te zien en hun beroep? 

SeksualiteitAantrekkelijkheid vs Beroep (Anova) 

Mean: de verschillen tussen de gemiddelden van de verschillende beroepen om er aantrekkelijk en 

sexy uit te zien, zijn bijzonder klein. Maar u kan wel zien dat het gemiddelde van de groep 

„gepensioneerde‟ iets lager ligt dan de andere gemiddelden. De gepensioneerden gaan dus gemiddeld 

iets minder lingerie kopen om er aantrekkelijk en sexy uit te zien. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn significant. 

(outputLingerie41) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om er aantrekkelijk en sexy uit te 

zien en hun hoogst behaalde diploma? 

SeksualiteitAantrekkelijkheid vs Hoogst behaalde diploma (Spearman rangcorrelatie) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = het verband dat gevonden werd is niet significant. 

(outputLingerie42) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om er aantrekkelijk en sexy uit te 

zien en hun maandinkomen? 

SeksualiteitAantrekkelijkheid vs Maandinkomen (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = -0.188 = lage negatieve correlatie, aanwezig maar zwak verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 
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Hoe hoger het maandinkomen, hoe minder men lingerie koopt om er aantrekkelijk en sexy uit te zien. 

(outputLingerie43) 

 

Zijn er significante verschillen tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om er aantrekkelijk en 

sexy uit te zien en hun seksuele geaardheid? 

SeksualiteitAantrekkelijkehid vs Seksuele geaardheid (Anova) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn niet 

significant. 

(outputLingerie44) 

 

Zijn er significante verschillen tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om er aantrekkelijk en 

sexy uit te zien en hun burgerlijke staat? 

SeksualiteitAantrekkelijkheid vs Burgerlijke staat (Anova) 

Mean: de verschillen tussen de gemiddelden van de verschillende groepen wat betreft de mate waarin 

zij lingerie kopen om er aantrekkelijk en sexy uit te zien, zijn bijzonder klein. Maar u kan wel zien dat 

het gemiddelde van de groep „weduwe‟ iets lager ligt dan de andere gemiddelden. De weduwes gaan 

dus gemiddeld iets minder lingerie kopen om er aantrekkelijk en sexy uit te zien. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn significant. 

(outputLingerie45) 

 

MachtKracht vs Sociodemo  

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich machtiger en krachtiger te 

voelen en hun leeftijd? 

MachtKracht vs Geboortejaar (Correlatieanalyse) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.172 = lage positieve correlatie, aanwezig maar zwak verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe hoger het geboortejaar (dus hoe jonger men is), hoe meer men lingerie koopt om zich machtiger 

en krachtiger te voelen. 

(outputLingerie46) 

 

Zijn er significante verschillen tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich machtiger en 

krachtiger te voelen en hun beroep? 

MachtKracht vs Beroep (Anova) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn niet 

significant. 

(outputLingerie47) 
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Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich machtiger en krachtiger te 

voelen en hun hoogst behaalde diploma? 

MachtKracht vs Hoogst behaalde diploma (Spearman rangcorrelatie) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = het verband dat gevonden werd is niet siginificant. 

(outputLingerie48) 

 

Is er een samenhang tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich machtiger en krachtiger te 

voelen en hun maandinkomen? 

MachtKracht vs Maandinkomen (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = -0.116 = lage negatieve correlatie, aanwezig maar zwak verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe hoger het maandinkomen, hoe minder men lingerie koopt om zich machtiger en krachtiger te 

voelen.  

(outputLingerie49) 

 

Zijn er significante verschillen tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich machtiger en 

krachtiger te voelen en hun seksuele geaardheid? 

MachtKracht vs Seksuele geaardheid (Anova) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn niet 

significant. 

(outputLingerie50) 

 

Zijn er significante verschillen tussen de mate waarin vrouwen lingerie kopen om zich machtiger en 

krachtiger te voelen en hun burgerlijke staat? 

MachtKracht vs Burgerlijke staat (Anova) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn niet 

significant. 

(outputLingerie51) 

 

Wat opvallend is bij deze analyses is dat hoe jonger men is, hoe minder men lingerie zal 

kopen om zich zelfzekerder te voelen en hoe minder men lingerie zal kopen waarbij comfort 

centraal staat. Hoe jonger men is, hoe meer men lingerie zal kopen om zich aantrekkelijker en 

machtiger te voelen. Dit komt overeen met de resultaten die we gevonden hebben in verband 

met gepensioneerde vrouwen, die meestal ouder zijn. Gepensioneerden gaan vaker lingerie 

kopen waarbij comfort centraal staat maar minder vaak om zich aantrekkelijk te voelen. 
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Daarnaast zien we ook dat hoe hoger het maandinkomen, hoe meer men lingerie zal kopen om 

zich zelfzekerder te voelen en hoe meer men lingerie zal kopen waarbij comfort centraal staat. 

Dit wil dus ook zeggen dat hoe hoger het inkomen hoe minder men lingerie koopt om zich 

aantrekkelijk of machtiger te voelen. Ten slotte merken we ook op dat weduwes meer lingerie 

kopen waarbij comfort centraal staat en om zich zelfzekerder te voelen en minder lingerie 

kopen om zich aantrekkelijk te voelen. 

 

 

BLOK 2 (Soorten lingerie, Soorten lingerie + betekenis, Soorten kleuren, Soorten kleuren + betekenis, 

Soorten merken, Soorten merken + betekenis) 

 

Welke soort lingerie wordt van de onderzochte soorten het vaakst gedragen?  

Bh wordt het vaakst gedragen, gevolgd door slip en shortje. 

(outputLingerie52) 

 

Welke kleur wordt er van de onderzochte kleuren het vaakst gedragen?  

Zwart wordt het vaakst gedragen, gevolgd door wit en rood. 

(outputLingerie53) 

 

Welk merk wordt er van de onderzochte merken het vaakst gekocht?  

Marie Jo wordt het vaakst gedragen, gevolgd door Hunkemöller en Chantelle. 

(outputLingerie54) 

 

Welke betekenis geeft men aan de onderzochte lingeriesoorten, kleuren en merken? Wij hebben  per 

lingeriesoort, per lingeriekleur en per merk de meest voorkomende betekenis onderzocht aan de hand 

van staafdiagrammen. Wij hebben al deze analyses afzonderlijk gedaan maar het is beter om 

onmiddellijk over te gaan naar de correspondentieanalyse aangezien die alle data in 3 grafieken 

samenbrengt. 

De staafdiagrammen vindt terug op de bijgevoegde cd-rom (outputLingerie55 – outputLingerie91). 

 

Op basis van data uit SPSS (outputLingerie130) hebben wij in het programma „Statistica‟ een 

correspondentieanalyse uitgevoerd. Deze analyse brengt drie heel overzichtelijke grafieken met zich 

mee. In deze grafieken vindt u telkens de variabelen van Blok 1 en de variabelen uit Blok 2, telkens in 

verhouding tot elkaar en in verhouding met de variabelen uit het andere blok. Wij zullen hier enkel de 

meest opvallende bevindingen meegeven. Voor details verwijzen wij naar de grafieken zelf. Deze 
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bevinden zich op de bijgevoegde cd-rom (correspondentieanalyse1, correspondentieanalyse2 en 

correspondentieanalyse3). 

 

Uit de eerste grafiek kan u zien dat de variabelen ZelfzekerheidZelfvertrouwen en  

SeksualiteitAantrekkelijkheid het dichtst bij elkaar liggen. Ook de variabele Comfort ligt er niet zo ver 

van. MachtKracht daarentegen ligt wel verder van de drie andere variabelen. Als we dan kijken naar 

de soorten lingerie en hoe zij gepositioneerd zijn ten opzichte van de variabelen uit Blok 1 zien we het 

volgende: 

Shortje, Topje en Slip liggen heel dicht bij de variabele Comfort.  

String, Tanga en BabydollChemise bevinden zich dicht bij SeksualiteitAantrekkelijkheid en ook nog 

vrij dicht bij ZelfzekerheidZelfvertrouwen.  

Dit wil zeggen dat mensen die bijvoorbeeld vooral lingerie kopen om er aantrekkelijk uit te zien eerder 

een string of een tanga zullen kopen en geen slip. Mensen die lingerie kopen waarbij comfort centraal 

staat, zullen dan wel eerder een slip of een shortje kopen. (correspondentieanalyse1) 

 

In de tweede grafiek zien we dat de variabelen SeksualiteitAantrekkelijkheid en MachtKracht dicht bij 

elkaar liggen. Terwijl de andere twee variabelen van Blok 1 elk afzonderlijk liggen. Wanneer we gaan 

kijken hoe de lingeriekleuren zich positioneren ten opzichte van de variabelen uit Blok 1, dan zien we 

het volgende: 

Rond de variabele Comfort vinden we de kleuren Beige, Wit, Bruin en Huidskleurig. 

Rond de variabelen SeksualiteitAantrekkelijkheid en MachtKracht vinden we de kleuren Rood en 

Zwart. 

Rond de variabele ZelfzekerheidZelfvertrouwen vinden we de kleuren Geel en Groen.  

Dit wil zeggen dat mensen die bijvoorbeeld vooral lingerie kopen om zich machtiger en krachtiger te 

voelen, vooral rode en zwarte lingerie kopen. 

(correspondentieanalyse2) 

 

Ten slotte komen we bij de derde grafiek. Deze toont ons, net zoals in de eerst grafiek dat de variabele 

MachtKracht ver verwijderd is van de drie andere variabelen. Wanneer we kijken hoe de 

lingeriemerken gepositioneerd zijn ten opzichte van de variabelen uit Blok 1, zien we het volgende: 

MarliesDekkers leunt het dichtst aan bij MachtKracht. Dit is ook het enigste merk dat in buurt komt 

van MachtKracht. 

Triumph, Hunkemöller, Etam en H&M liggen opvallend dicht bij Comfort. 

Chantelle, Pussy Deluxe en Simone Pérèle aan de andere kant, positioneren zich rond 

SeksualiteitAantrekkelijkheid.  

(correspondentieanalyse3) 
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Deze resultaten waren te verwachten en komen volledig overeen met de andere analyses en met de 

meningen en extra aanvullingen die de respondenten gaven. U vindt hierover meer uitleg verder in de 

tekst (cfr infra). 

 

 

BLOK 3: Samenhang tussen deze drie vragen onderling. 

 

Is er een samenhang tussen het belang dat men hecht aan het kopen en kiezen van lingerie en het 

aantal keren per jaar dat men lingerie koopt? 

HoeveelBelang vs HoevaakCategorieNumeric (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.240 = middelmatig positieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer belang men hecht aan het kiezen en kopen van lingerie, hoe vaker men lingerie koopt. 

(outputLingerie100) 

 

Is er een samenhang tussen het belang dat men hecht aan het kopen en kiezen van lingerie en de 

hoeveelheid geld men uitgeeft aan lingerie? 

HoeveelBelang vs Geld (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.435 = sterke positieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer belang men hecht aan het kiezen en kopen van lingerie, hoe meer geld men uitgeeft aan 

lingerie. 

(outputLingerie101) 

 

Is er een samenhang tussen het aantal keren per jaar dat men lingerie koopt en het geld dat men 

uitgeeft aan lingerie? 

HoevaakCategorieNumeric vs Geld (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.277 = middelmatig positieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe vaker per jaar men lingerie koopt, hoe meer geld men uitgeeft aan lingerie. 

(outputLingerie102) 

 

Deze drie resultaten zijn vanzelfsprekend. Het was te verwachten dat deze analyses tot drie positieve, 

vrij sterke correlaties zouden leiden.  
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BLOK 3 VS BLOK 4 

 

Is er een samenhang tussen het belang dat men hecht aan het kopen en kiezen van lingerie en de 

tevredenheid met eigen lichaam? 

HoeveelBelang vs TevredenheidLichaam (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = 0.110 = lage positieve correlatie, aanwezig maar zwak verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men tevreden is met het eigen lichaam hoe meer belang men hecht aan het kiezen en kopen 

van lingerie. 

(outputLingerie103) 

 

Is er een samenhang tussen hoeveel keer men per jaar lingerie koopt en de tevredenheid met eigen 

lichaam? 

HoevaakCategorieNumeric vs TevredenheidLichaam (Spearman rangcorrelatie) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = het verband dat gevonden werd is niet significant. 

(outputLingerie104) 

 

Is er een samenhang tussen hoeveel geld men per jaar uitgeeft aan lingerie en de tevredenheid met 

eigen lichaam? 

Geld vs TevredenheidLichaam (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = -0.092 = zeer lage negatieve correlatie, verwaarloosbaar verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe meer men tevreden is met het eigen lichaam hoe minder geld men uitgeeft aan lingerie. 

(outputLingerie105) 

 

 

BLOK 3 VS BLOK 5 

 

Is er een samenhang tussen het belang dat men hecht aan lingerie (blok 3) en de sociodemografische 

gegevens (blok 5)? 

 

Is er een samenhang tussen hoeveel belang men hecht aan het kiezen en kopen van lingerie en het 

geboortejaar? 

HoeveelBelang vs Geboortejaar (Correlatieanalyse) 
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Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = het verband dat gevonden werd is niet significant. 

(outputLingerie106) 

 

Zijn er significante verschillen tussen hoeveel belang men hecht aan het kiezen en kopen van lingerie 

en het beroep dat men beoefent?  

HoeveelBelang vs Beroep (Anova)  

Mean: de verschillen tussen de gemiddelden van de verschillende beroepen wat betreft de mate waarin 

zij belang hechten aan het kiezen en kopen van lingerie, zijn bijzonder klein. Maar u kan wel zien dat 

het gemiddelde van de groep „werkzoekende‟ lager ligt dan de andere gemiddelden en dat het 

gemiddelde van de groep „arbeider‟ hoger ligt dan de andere gemiddelden. De arbeiders gaan 

gemiddeld meer belang hechten aan het kiezen en kopen van lingerie en de werkzoekenden zullen dit 

juist minder doen. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn significant. 

(outputLingerie107) 

 

Is er een samenhang tussen hoeveel belang men hecht aan het kiezen en kopen van lingerie en het 

diploma dat men heeft? 

HoeveelBelang vs Diploma (Spearman rangcorrelatie) 

Correlatiecoëfficiënt r = -0.117 = lage negatieve correlatie, aanwezig maar zwak verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe hoger het diploma, hoe meer belang men hecht aan het kiezen en kopen van lingerie. 

(outputLingerie108) 

 

Is er een samenhang tussen hoeveel belang men hecht aan het kiezen en kopen van lingerie en het 

inkomen dat men heeft? 

HoeveelBelang vs Inkomen (Spearman rangcorrelatie) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = het verband dat gevonden werd is niet significant. 

(outputLingerie109) 

 

Zijn er significante verschillen tussen hoeveel belang men hecht aan het kiezen en kopen van lingerie 

en de seksuele geaardheid? 

HoeveelBelang vs Seksuele geaardheid (Anova)  

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn niet 

significant. 

(outputLingerie110b) 
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Zijn er significante verschillen tussen hoeveel belang men hecht aan het kiezen en kopen van lingerie 

en de burgerlijke staat? 

HoeveelBelang vs Burgerlijke staat (Anova)  

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn niet 

significant. 

(outputLingerie111) 

 

Is er een samenhang tussen hoeveel keer men per jaar lingerie koopt en het geboortejaar? 

HoevaakCategorieNumeric vs Geboortejaar (Correlatieanalyse)  

Correlatiecoëfficiënt r = 0.099 = zeer lage positieve correlatie, verwaarloosbaar verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe jonger men is, hoe vaker men lingerie koopt. 

(outputLingerie112) 

 

Zijn er significante verschillen tussen hoe vaak men lingerie koopt en het beroep dat men beoefent? 

HoevaakCategorieNumeric vs Beroep (Anova)  

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn niet 

significant 

(outputLingerie113) 

 

Is er een samenhang tussen hoeveel keer men per jaar lingerie koopt en het diploma dat men heeft? 

HoevaakCategorieNumeric vs Diploma (Spearman rangcorrelatie) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = het verband dat gevonden werd is niet significant. 

(outputLingerie114) 

 

Is er een samenhang tussen hoeveel keer men per jaar lingerie koopt en het inkomen dat men heeft? 

HoevaakCategorieNumeric vs Inkomen (Spearman rangcorrelatie) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = het verband dat gevonden werd is niet significant. 

(outputLingerie115) 

 

Zijn er significante verschillen tussen hoe vaak men lingerie koopt en de seksuele geaardheid? 

HoevaakCategorieNumeric vs Seksuele geaardheid (Anova)  

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn niet 

significant. 

(outputLingerie116) 
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Zijn er significante verschillen tussen hoe vaak men lingerie koopt en de burgerlijke staat? 

HoevaakCategorieNumeric vs Burgerlijke staat (Anova)  

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn niet 

significant. 

(outputLingerie117) 

 

Is er een samenhang tussen hoeveel geld men per jaar uitgeeft aan lingerie en het geboortejaar? 

Geld vs Geboortejaar (Correlatieanalyse)  

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = het verband dat gevonden werd is niet significant. 

(outputLingerie118) 

 

Zijn er significante verschillen tussen hoeveel geld men per jaar uitgeeft aan lingerie en het beroep dat 

men beoefent? 

Geld vs Beroep (Anova)  

Mean: de verschillen tussen de gemiddelden van de verschillende beroepen wat betreft de mate waarin 

zij geld uitgeven aan lingerie, zijn bijzonder klein. Maar u kan wel zien dat het gemiddelde van de 

groep „zelfstandige‟ hoger ligt dan de andere gemiddelden. De zelfstandigen gaan gemiddeld iets meer 

geld uitgeven aan lingerie dan de andere groepen. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn significant. 

(outputLingerie119) 

 

Is er een samenhang tussen hoeveel geld men per jaar uitgeeft aan lingerie en het diploma dat men 

heeft? 

Geld vs Diploma (Spearman rangcorrelatie) 

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = het verband dat gevonden werd is niet significant. 

(outputLingerie120) 

 

Is er een samenhang tussen hoeveel geld men per jaar uitgeeft aan lingerie en het inkomen dat men 

heeft? 

Geld vs Inkomen (Spearman rangcorrelatie)  

Correlatiecoëfficiënt r = 0.203 = middelmatig positieve correlatie. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe hoger het inkomen, hoe meer geld men uitgeeft aan lingerie. 

(outputLingerie121) 
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Zijn er significante verschillen tussen hoeveel geld men per jaar uitgeeft aan lingerie en de seksuele 

geaardheid? 

Geld vs Seksuele geaardheid (Anova)  

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn niet 

significant. 

(outputLingerie122) 

 

Zijn er significante verschillen tussen hoeveel geld men per jaar uitgeeft aan lingerie en de burgerlijke 

staat? 

Geld vs Burgerlijke staat (Anova)  

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn niet 

significant. 

(outputLingerie123) 

 

Uit deze analyses kunnen wij besluiten dat de arbeiders gemiddeld meer belang gaan hechten aan het 

kiezen en kopen van lingerie en dat de werkzoekenden dit juist minder zullen doen. De zelfstandigen 

gaan gemiddeld iets meer geld uitgeven aan lingerie dan de andere groepen. 

Daarnaast zien we hoe jonger men is, hoe vaker men lingerie koopt en hoe hoger het inkomen, hoe 

meer geld men uitgeeft aan lingerie. Ten slotte merken we ook dat hoe hoger het diploma, hoe meer 

belang men hecht aan het kiezen en kopen van lingerie. 

 

 

BLOK 4 VS BLOK 5  

 

Is er een samenhang tussen de tevredenheid met eigen lichaam (blok 4) en de sociodemografische 

gegevens (blok 5)? 

 

Is er een samenhang tussen de tevredenheid met het eigen lichaam en het geboortejaar? 

TevredenheidLichaam vs Geboortejaar (Correlatieanalyse)  

Correlatiecoëfficiënt r = 0.093 = zeer lage positieve correlatie, verwaarloosbaar verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe jonger men is, hoe meer tevreden men is met het eigen lichaam. 

(outputLingerie124) 

 

Zijn er significante verschillen tussen de tevredenheid met het eigen lichaam en het beroep dat men 

beoefent? 
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TevredenheidLichaam vs Beroep (Anova)  

Mean: de verschillen tussen de gemiddelden van de verschillende beroepen wat betreft de mate waarin 

tevreden zijn met het eigen lichaam, zijn bijzonder klein.  

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn significant. 

(outputLingerie125) 

 

Is er een samenhang tussen de tevredenheid met het eigen lichaam en het diplmoa dat men heeft? 

TevredenheidLichaam vs Diploma (Spearman rangcorrelatie)  

Correlatiecoëfficiënt r = 0.104 = lage positieve correlatie, aanwezig maar zwak verband. 

Sign. < 0.05 = Ho verwerpen = het verband dat gevonden werd is significant. 

Er is een verband tussen de antwoorden van de respondenten op deze vragen. 

Hoe hoger het diploma, hoe meer tevreden men is met het eigen lichaam. 

(outputLingerie126) 

 

Is er een samenhang tussen de tevredenheid met het eigen lichaam en het inkomen dat men heeft? 

TevredenheidLichaam vs Inkomen (Spearman rangcorrelatie)  

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = het verband dat gevonden werd is niet significant. 

(outputLingerie127) 

 

Zijn er significante verschillen tussen de tevredenheid met het eigen lichaam en de seksuele 

geaardheid? 

TevredenheidLichaam vs Seksuele geaardheid (Anova)  

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn niet 

significant. 

(outputLingerie128) 

 

Zijn er significante verschillen tussen de tevredenheid met het eigen lichaam en de burgerlijke staat? 

TevredenheidLichaam vs Burgerlijke staat (Anova)  

Sign. > 0.05 = Ho aanvaarden = de verschillen die tussen de groepen gevonden werden zijn niet 

significant. 

(outputLingerie129) 

 

Wij kunnen hier uit besluiten dat hoe jonger men is en hoe hoger het diploma dat men heeft, hoe meer 

tevreden men is met het eigen lichaam. 
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Open vragen 

 

Naast de gewone gesloten vragen hebben onze respondenten ook telkens de mogelijkheid gehad om 

bij „andere‟ aanvullingen te maken. Aangezien dit niet heel vaak voorkomt gaan wij hier ook niet te 

veel aandacht aan schenken. Maar toch zullen wij de belangrijkste bevindingen hieronder 

verduidelijken (outputLingerie131). 

 

Bij de variabele AndereLingerieDubbel waar men andere lingeriesoorten die men vaak draagt, kon 

invullen, kwamen vooral de volgende antwoorden vaak voor: corrigerende slips, gaine en andere 

vormen van „het shortje‟, namelijk de hipster en de hotpants. 

 

Bij de volgende reeks variabelen (lingeriesoorten) kon men telkens nog andere betekenissen geven die 

men aan deze variabelen linkt. Wij halen hier enkel die antwoorden aan die regelmatig zijn 

voorgekomen en die dus de moeite waard zijn om te vermelden. 

 

BodyAndere: Hier kwam vooral het aspect „oncomfortabel‟ en „ongemakkelijk‟ opvallend veel naar 

voor.  

ShortjeAndere: Hier kwam de betekenis „sportief‟ vaak voor. 

StringAndere en TangaAndere: Veel vrouwen vinden een string en een tanga „oncomfortabel‟ en 

„ongemakkelijk‟. Daarnaast zijn er ook heel veel respondenten die een string en een tanga „vulgair‟ en 

„sletterig‟ vinden. Bijna al de extra betekenissen die men kon geven zijn negatief.  

KorsetGuêpièreAndere: Bij deze variabele vindt men vooral dat dit „oncomfortabel‟ is, „ouderwets‟ en 

„pijnlijk‟, het beperkt de bewegingsvrijheid. 

BabydollChemiseAndere: Veel van onze respondenten vinden een babydoll of een chemise 

„kinderachtig‟. 

JarretelleJarretellengordelAndere: Bij deze variabele komen vooral de betekenissen „oncomfortabel‟ 

en „vulgair‟ vaak aan bod. 

 

Bij de vraag, welke lingeriekleuren men naast de reeds voorgestelde kleuren, vaak draagt, zijn „paars‟, 

„grijs‟ en „bordeaux‟. Daarnaast vermeld men ook dat men heel vaak lingerie met „verschillende 

kleuren‟ samen draagt, lingerie met „prints‟ en men zegt ook dat de kleur van de lingerie die men 

draagt vaak „afhankelijk is van de mode‟. AndereKleurDubbel 

 

Toen wij naar de betekenissen van lingeriekleuren vroegen kregen onze respondenten ook hier de kans 

om hun mening en andere betekenissen te vermelden. 

Ook hier vermelden we enkel de belangrijkste betekenissen. 

WitAndere: Bij deze variabele komen vooral de betekenissen „saai‟, „maagdelijk‟ en „braaf‟ vaak voor. 



 64 

HuidskleurigAndere: Het kleur „huidskleurig‟ krijgt vooral een negatieve connotatie. De betekenissen 

die hierbij vaak voorkomen zijn: „saai‟, „lelijk‟, „ouderwets‟ en „onzekerheid‟. 

GeelAndere: „jong‟, „speels‟, „vrolijk‟ en „sportief‟, dit zijn de betekenissen die men naast de zelf 

voorgestelde betekenissen geeft aan het lingeriekleur „geel‟. 

GroenAndere: Deze kleur vindt men vooral „speels‟. 

RozeAndere: De meningen over deze kleur zijn verdeeld. Enerzijds vindt men „roze‟ als lingeriekleur 

„kinderachtig‟ en „meisjesachtig‟, maar anderzijds vindt men dit ook „speels‟, „lief‟ en „schattig‟. 

BeigeAndere: In vergelijking met het vorige kleur, vindt men „beige‟ „lelijk‟ en „saai‟. 

KleurAndereSoort: Uit de antwoorden bij deze variabele blijkt dat onze respondenten vinden dat bij 

het kiezen van een lingeriekleur, comfort centraal staat. De lingerie moet passen bij de rest van de 

kledij. 

 

In het deel van de lingeriemerken polsen we naar de merken die het vaakst gedragen worden en welke 

betekenis men geeft aan bepaalde merken. Naast de zelf voorgestelde merken konden onze 

respondenten ook hier aanvullen. Merken die ook heel vaak gedragen worden en die nog niet 

opgenomen werden in onze vragenlijst zijn de volgende (AndereMerk):  

„Passionata‟, „Primma Donna‟ (Marie Jo), „Hema‟, „Esprit‟, „Sapph‟, „Sloggy‟ en „Aubade‟.  

 

In het deel over de betekenissen van de lingeriemerken kregen de respondenten de kans om extra 

betekenissen aan te vullen. Wij zullen hier enkel de vaakst voorkomende en belangrijkste betekenissen 

en meningen vermelden. 

 

MarieJoAndere: Bij „Marie Jo‟ geeft men „duur‟ en „kwaliteit‟ als bijkomende mening en betekenis. 

PrincesseTamTamAndere, LejabyAndere, SimonePérèleAndere, PussyDeluxeAndere, 

AgentProvocateurAndere en HuitAndere: Bij deze variabelen komen niet zozeer bijkomende 

betekenissen aan bod maar wat wel opvallend is, is dat vrij veel respondenten laten weten dat zij deze 

merken niet kennen. 

H&MAndere: Van de lingerie van H&M vinden de meeste respondenten dat deze „goedkoop‟ en van 

„slechte kwaliteit‟ is. 

 

Wat ook heel vaak voorkwam is dat men vond dat veel lingeriesoorten, kleuren en merken gewoon 

geen betekenis hebben. Men had het vaak moeilijk om hieraan een betekenis te koppelen.  

 

Toen we onze respondenten uiteindelijk vroeger waar ze nu eigenlijk het meeste belang aan hechten 

bij het kiezen en kopen van lingerie kregen we heel wat uitgebreide antwoorden. Maar heel vaak 

kwamen de zelfde zaken terug. Hieronder een kort overzicht (HoeveelBelang):  
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Op de eerste plaats staat „comfort‟. Hiermee wordt bedoeld dat de lingerie gemakkelijk moet zitten, 

dat de pasvorm goed is en dat de lingerie ook de bovenkleding ten goede komt. Op de tweede plaats 

volgt „aantrekkelijkheid‟. De combinatie van beide zou ideaal zijn. Naast deze 2 belangrijkste 

factoren, komen ook factoren zoals „kleur‟, „kwaliteit‟ en „prijs‟ heel vaak voor.  

 

 

Clusteranalyse 

 

Ten slotte, als laatste analyse hebben wij een clusteranalyse uitgevoerd. Deze analyse geeft een mooie 

samenvatting van al de voorgaande analyses. Wij hebben een K-means clustering gedaan en hebben er 

voor gekozen om vier clusters te nemen (outputLingerie132).  

Eerst hebben wij naast de variabele TevredenheidLichaam een nieuwe variabele gemaakt, namelijk 

Tevredenheid2 omdat deze dan een vergelijkbare schaal heeft met de andere variabelen die we zullen 

gebruiken om te clusteren.  

Op basis van vijf variabelen (ZelfzekerheidZelfvertrouwen, Comfort, SeksualiteitAantrekkelijkheid, 

MachtKracht en Tevredenheid2), hebben wij vier clusters verkregen (alle vier significant). Deze 

clusters zijn intern homogeen en extern heterogeen. Omdat het moeilijk is om deze clusters een 

gepaste naam te geven aangezien wij een nogal gevoelig onderwerp behandelen, leek het ons gepast 

om deze clusters een kleur als naam te geven. Dit is iets minder uitgesproken en vergemakkelijkt 

alleszins de verdere analyse en besprekingen.  

 

Wij zullen nu al deze clusters vergelijken met al de andere variabelen (profilering). Op die manier 

zullen wij zien hoe goed of hoe slecht al deze clusters scoren op al de andere variabelen en kunnen zo 

deze groepen beter beschrijven. Wij zullen hieronder elke groep overlopen maar halen enkel de 

opvallendste significante waarden aan (outputLingerie133 – outputLingerie138). 

 

Cluster n° 1 (Groen):  

Groen bevat vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar. In deze groep zitten veel ambtenaren en 

gepensioneerden. Opvallend aan deze groep vrouwen is dat zij heel weinig belang hechten aan het 

kiezen en kopen van lingerie. Bijgevolg kopen zij heel weinig lingerie en geven hier ook weinig geld 

aan uit. De tevredenheid met het eigen lichaam is bij deze groep heel laag. Groen scoort ook bijzonder 

laag op het vlak van seksualiteit/aantrekkelijkheid en macht/kracht. Dit wil zeggen dat deze groep 

respondenten geen lingerie gaat kopen om zich aantrekkelijk of machtig te voelen. Waar deze groep 

wel hoog scoort is op de variabelen zelfzekerheid/zelfvertrouwen en comfort. Dit wil zeggen dat deze 

groep eerder lingerie zal kopen waarbij comfort centraal staat en om zich zelfzekerder te voelen. 

Groen heeft op het vlak van lingeriesoorten, -kleuren en –merken een duidelijke mening. Deze groep 

vindt een bh, slip, tanga en een string niet aantrekkelijk of verleidelijk. Ook vindt men dat jarretelles 



 66 

en korsetten helemaal geen macht of kracht uitstralen. Wat men wel vindt is dat een bh comfort 

uitstraalt. 

De respondenten van Groen dragen vaak huidskleurige lingerie, maar absoluut niet vaak roze lingerie. 

Daarnaast vindt Groen dat de lingeriekleuren rood en zwart geen aantrekkelijkheid uitstralen. Geel, 

groen en rood stralen volgens hen geen zelfzekerheid of zelfvertrouwen uit. Daarenboven vindt men 

ook dat beige en bruin geen comfort uitstralen. 

Qua merken heeft groen ook een duidelijke mening. Groen draagt niet vaak Princesse Tam Tam en 

vindt dat Chantelle, La Fille d‟O, Marlies Dekkers en H&M geen aantrekkelijkheid of verleidelijkheid 

uitstralen.  

 

Cluster n° 2 (Rood): De gemiddelde leeftijd van Rood is 30 jaar. Dit is een „jongere‟ groep dan Groen. 

Binnen deze groep bevinden zich veel studenten. De vrouwen van Rood hechten heel veel belang aan 

het kiezen en kopen van lingerie. Bijgevolg kopen zij heel vaak lingerie en geven er ook enorm veel 

geld aan uit. Deze respondenten zijn heel tevreden met hun lichaam. Deze cluster scoort het hoogst op 

de variabelen macht/kracht en seksualiteit/aantrekkelijkheid. Op de andere twee variabelen scoort deze 

laag tot zeer laag. Dit wil zeggen dat deze vrouwen eerder lingerie kopen om er aantrekkelijk uit te 

zien en om zich machtig en krachtig te voelen dan om zich zelfzeker te voelen. Ook lingerie waarbij 

comfort centraal staat komt hier bijna niet aan bod. 

Op vlak van lingeriesoorten, -kleuren en –merken heeft ook deze groep zo zijn favorieten en eigen 

meningen. Rood draagt vaak strings en jarretelles en vindt dat een body, bh, korset en babydoll 

zelfzekerheid en zelfvertrouwen uistralen. Daarnaast vinden zij ook dat een bh, korset, string en 

jarretelle macht en kracht uitstralen.  

Deze vrouwen dragen vaak roze lingerie. Bovendien vinden zij dat vooral het kleur rood veel 

zelfzekerheid en zelfvertrouwen uitstraalt, maar ook zwart, blauw en roze doen dit. Daarnaast stralen 

roze, rood en zwart volgens deze respondenten ook macht en kracht uit. 

Rood draagt vaan Princesse Tam Tam en vindt dat dit merk en ook La Fille d‟O zelfzekerheid en 

zelfvertrouwen uistralen. Rood verschilt enorm van Groen en kan bijna als het tegenovergestelde 

gezien worden. 

 

Cluster n° 3 (Blauw): In deze groep zitten vrouwen waarvan de gemiddelde leeftijd 34 jaar is. Deze 

dames hechten niet zo veel belang aan het kiezen en kopen van lingerie. Zij kopen niet zo veel lingerie 

en geven er ook niet zo veel geld aan uit. De respondenten van Blauw zijn vrij tevreden met hun 

lichaam. Op het vlak van zelfzekerheid/zelfvertrouwen en macht/kracht scoort men hier het laagst. Dit 

wil zeggen dat deze vrouwen lingerie niet kopen om zich zelfzeker of machtig te voelen. Maar op het 

vlak van comfort scoort men nog vrij hoog. Op de variabele seksualitiet/aantrekkelijkheid scoort men 

hier dan weer laag.  
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In verband met de voorkeur voor bepaalde soorten, kleuren en merken zijn hier, in vergelijking met 

Groen en Rood, minder belangrijke waarden gevonden. Blauw draagt niet vaak string en vindt dat een 

bh gelijk staat aan comfort. Men vindt dat zwart geen aantrekkelijkheid of verleidelijkheid uitstraalt. 

Van Hunkemöller vindt men dan weer dat dit geen zelfzekerheid uitstraalt. Huit vindt Blauw een merk 

dat aantrekkelijkheid en seksualiteit uitstraalt. 

 

Cluster n° 4 (Geel): Deze vierde en laatste groep respondenten bestaat uit vrouwen met een 

gemiddelde leeftijd van 32 jaar. Geel hecht vrij veel belang aan het kiezen en kopen van lingerie. Deze 

vrouwen kopen vaak lingerie en geven hier heel veel geld aan uit. Deze cluster scoort vrij hoog op de 

variabelen macht/kracht en seksualiteit/aantrekkelijkheid, maar op de andere drie variabele scoort deze 

cluster vrij laag. Dit dus ook op het vlak van tevredenheid met eigen lichaam. Over deze groep hebben 

we bijna geen extra informatie. Wat wel nog duidelijk te zien was, is dat deze groep niet vaak blauwe 

lingerie draagt. 

 

De eerste twee clusters (Groen en Rood) zijn goed afgebakend en hebben een heel duidelijk profiel. 

Over deze respondenten hebben wij de meeste informatie gevonden en deze twee groepen kunnen als 

totaal verschillend en zelfs als tegengesteld gezien worden. De andere twee groepen (Blauw en Geel) 

vallen er een beetje tussen en zijn minder goed gedefinieerd. Deze clusters geven een goede 

samenvatting van al de voorgaande analyses en van het hele onderzoek. 

 

 

2.3. Besluit (bespreking en conclusie) 

 

Wat kunnen we hier nu uit concluderen?  

 

Uit onze analyses is gebleken dat er vooral een sterk positief verband is tussen 

SeksualiteitAantrekkelijkheid en MachtKracht. Vrouwen die eerder lingerie kopen om sexy te zijn en 

zich sexy te voelen zullen ook die vrouwen zijn die lingerie kopen om zich machtiger en krachtiger te 

voelen. Daarnaast is er ook het sterke negatieve verband tussen SeksualiteitAanytrekkelijkheid en 

Comfort. Dit brengt met zich mee dat de vrouwen die lingerie kopen om zich sexy te voelen, geen 

lingerie zullen kopen waarbij comfort centraal staat. Hierdoor krijgen we twee groepen, twee soorten 

vrouwen. U ziet dat ZelfzekerheidZelfvertrouwen en Comfort vaak samen voor komen en bij elkaar 

horen. Dit is ook zo bij SeksualiteitAantrekkelijkheid en MachtKracht. Vrouwen die bij een bepaalde 

lingerieaankoop „comfort‟ als reden naar voor schuiven zullen vaak ook zelfzekerheid en 

zelfvertrouwen als reden hebben. Dit zien wij ook duidelijk bij de clusters. Vooral cluster Groen en 
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Rood hebben een heel duidelijk profiel. Bij Groen staat ZelfzekerheidZelfvertrouwen en Comfort 

centraal. Bij Rood is dit net het omgekeerde. 

 

Daarnaast zijn er nog enkele opmerkelijke bevindingen.  

Wij kunnen besluiten dat hoe meer een vrouw lingerie koopt om zich zelfzekerder te voelen, hoe meer 

belang ze hecht aan het kiezen en kopen van lingerie, hoe vaker ze lingerie koopt en hoe meer geld ze 

uitgeeft aan lingerie. Dit is ook zo bij SeksualiteitAantrekkelijkheid en MachtKracht. Maar dit is juist 

andersom bij comfort. Hoe meer een vrouw lingerie koopt waarbij comfort centraal staat, hoe minder 

belang ze hecht aan het kiezen en kopen van lingerie en hoe minder vaak ze lingerie koopt. 

 

Hoe meer men lingerie koopt om zich aantrekkelijk en sexy te voelen en er ook zo uit te zien, hoe 

meer tevreden men is met het eigen lichaam. Dit is ook zo bij MachtKracht, maar hier is sprake van 

een heel laag, bijna verwaarloosbaar verband. Alweer is dit alles net het tegengestelde als bij Comfort. 

Hoe meer men lingerie koopt waarbij comfort centraal staat, hoe minder tevreden men is met het eigen 

lichaam. 

 

Wat ook opvallend is bij de analyses is dat hoe jonger men is, hoe minder men lingerie zal kopen om 

zich zelfzekerder te voelen en hoe minder men lingerie zal kopen waarbij comfort centraal staat. Hoe 

jonger men is, hoe meer men lingerie zal kopen om zich aantrekkelijker en machtiger te voelen. Dit 

komt overeen met de resultaten die we gevonden hebben in verband met gepensioneerde vrouwen, die 

meestal ouder zijn. Gepensioneerden gaan vaker lingerie kopen waarbij comfort centraal staat maar 

minder vaak om zich aantrekkelijk te voelen. Daarnaast zien we ook dat hoe hoger het maandinkomen, 

hoe meer men lingerie zal kopen om zich zelfzekerder te voelen en hoe meer men lingerie zal kopen 

waarbij comfort centraal staat. Dit wil dus ook zeggen dat hoe hoger het inkomen hoe minder men 

lingerie koopt om zich aantrekkelijk of machtiger te voelen. Ten slotte merken we ook op dat 

weduwes meer lingerie kopen waarbij comfort centraal staat en om zich zelfzekerder te voelen en 

minder lingerie kopen om zich aantrekkelijk te voelen. 

 

Van al de lingeriesoorten wordt de Bh het vaakst gedragen, gevolgd door Slip en Shortje. Wat betreft 

de kleuren, wordt Zwart het vaakst gedragen, gevolgd door wit en rood. En van alle merken wordt 

Marie Jo het vaakst gedragen, gevolgd door Hunkemöller en Chantelle. 

 

Tot slot kunnen we ook nog besluiten dat vrouwen bij het kopen van lingerie vooral belang hechten 

aan comfort en aan aantrekkelijkheid. Een combinatie van die twee is ideaal. 
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Algemeen besluit 
 

Na de literatuurstudie en na het onderzoeksrapport zijn wij in staat om een antwoord te geven op de 

vragen: Wat is de betekenis van Lingerie? Wat zijn de onderliggende redenen die bijdragen tot de 

aankoop van lingerie bij vrouwen? 

 

Wij kunnen er van uit gaan dat de vier basis redenen die wij naar voor geschoven hebben, wel degelijk 

redenen zijn die vaak door vrouwen gebruikt worden. Vooral Zelfzekerheid/Zelfvertrouwen en 

Comfort komen vaak samen voor en horen bij elkaar. Dit is ook zo bij Seksualiteit/Aantrekkelijkheid 

en Macht/Kracht. Vrouwen die comfort belangrijk vinden en die dit als reden van de lingerieaankoop 

naar voor schuiven zullen meestal ook lingerie kopen om zich zelfzekerder te voelen.  

 

Wat wij ook kunnen besluiten is dat lingerie wel degelijk een betekenis heeft. Een vrouw koopt vooral 

lingerie voor zichzelf en die lingerie kan ervoor zorgen dat een vrouw zich zelfzekerder voelt, dat ze 

zich aantrekkelijker voelt en dat ze zich machtiger voelt. Lingerie kan ook als hulpmiddel dienen om 

de partner te verleiden en om de voortplanting te bevorderen aangezien veel vrouwen die 

verleidelijkheid en aantrekkelijkheid als reden geven. Daarnaast geloven wij ook dat lingerie een 

middel is om de identiteit en persoonlijkheid vorm te geven.  
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Discussie 
 

Deze wetenschappelijke verhandeling is niet perfect en er zijn veel zaken die anders en beter kunnen. 

Wij zullen hieronder enkele „probleemgebieden‟ aanhalen. 

 

Eerst en vooral hebben wij in onze literatuurstudie de onderwerpen heel beknopt beschreven. Zo zijn 

er belangrijke delen van deze onderwerpen niet aan bod gekomen zijn terwijl die ook van groot belang 

zijn, zowel voor ons onderzoek als in het algemeen. 

 

Waarschijnlijk zullen wij ook niet al de mogelijke wetenschappelijke theorieën die ons onderwerp 

kunnen ondersteunen aangehaald hebben. Bovendien hebben wij van de onderwerpen die wij 

aangehaald hebben hoogstwaarschijnlijk ook niet al de mogelijke bronnen onderzocht. 

 

Bij ons onderzoek zelf zijn er ook een aantal discussiepunten. Zo zijn onze respondenten niet ad 

random gekozen maar hebben deze respondenten zelf gekozen of ze deze enquête wilden invullen of 

niet. Om waarheidsgetrouwe uitspraken te kunnen doen is dit dus niet voldoende en hebben wij 

waarschijnlijk ook niet voldoende respondenten. 

 

Bij de verwerking van de data konden wij nog veel meer analyses doen en hier nog veel verder in 

gaan, hoewel wij denken dat wij voor ons onderzoek ver genoeg zijn gegaan.  

 

Dit zijn enkele discussiepunten, maar zo zijn er ongetwijfeld nog meer. 
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Bijlage 1: Vragenlijst 


